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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Виробництво полімерів – одна з найбільших галузей нафтохімічної 

промисловості. Вона спрямована на виготовлення поліпропілену, 

полістиролу, поліаміду та інших продуктів органічного синтезу. Виробники 

полімерів – спеціалізовані заводи і нафтопереробні підприємства. 

Полімерні матеріали широко використовуються в народному 

господарстві. Можна сміливо стверджувати, що розвиток цієї галузі є 

важливим питанням для економіки України. Найбільш широко полімерна 

продукція використовується в машинобудуванні, сфері будівництва, легкій 

промисловості і виробництві пакувальних матеріалів. 

З кожним роком виробництво полімерних матеріалів тільки 

розширюється. Це дозволило українським підприємствам, що працюють у 

даному напрямку, виходити зі своєю продукцією не тільки на вітчизняний, а 

й на світовий ринок. Висока конкуренція між компаніями сприяла 

модернізації виробничих процесів, що в свою чергу призвело до поліпшення 

якості самої продукції і зниження витрат на її виготовлення.  

З'явилася можливість модернізації виробництва, що поліпшило якість 

продукції і знизило витрати на виготовлення одиниці продукції. На даний 

момент науковий і виробничий досвід дозволяє вирішувати нестандартні 

завдання з використання полімерів у різних галузях, вузлах, приладах і 

механізмах. 

Предмет навчальної дисципліни „Технологія виробництва 

високомолекулярних сполук” охоплює наступні основні об’єкти: мономери, 

полімери полімеризаційного та поліконденсаційного типу, основні 

закономірності синтезу полімерів з мономерів, способи їх одержання, 

технологія виконання, властивості та використання полімерів у народному 

господарстві.  

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-

технологам, науковим співробітникам теоретичні та практичні основи знань 

способів одержання полімерів, їх властивостей, засвоєння існуючих, 

розробки і впровадження нових ефективних технологій виробництва, 

модифікації полімерів та пластичних мас на їх основі.  

Викладання дисципліни „Технологія виробництва високомолекулярних 

сполук” здійснюється після опанування студентами таких загальноосвітніх 

фундаментальних дисциплін як «Загальна і неорганічна хімія», «Фізика», 

«Органічна хімія», «Фізична хімія», «Аналітична хімія та інструментальні 

методи аналізу» та інші.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

1) ЗНАТИ: 

– терміни і поняття, що використовуються в хімії і фізиці 

високомолекулярних сполук, і які рекомендовані комісією IUPAC; 

– класифікацію і номенклатуру полімерів; 
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– хімізм одержання полімерів різними механізмами: радикальним, 

іонним, іонно-координаційним та ін.; 

– методи синтезу найбільш поширених полімеризаційних, 

поліконденсаційних полімерів, полімерів за реакцією поліприєднання та 

полімераналогічних перетворень, технології їх здійснення; 

– вплив всіх можливих факторів на якість полімерів при синтезі; 

– основні види пластичних мас, технології їх одержання;  

– способи модифікації полімерів та технології їх здійснення;  

– властивості пластичних мас та області їх застосування.  

2) ВМІТИ: 

– писати  хімічні реакції, які покладені в основу одержання полімерів, 

побічні реакції, які призводять до розгалуження, затвердження, 

деструкції та інших недоліків;  

– з опису процесу, визначити спосіб одержання полімеру з розділенням 

технологічного процесу за стадіями, запропонувати основне обладнання 

для виконання цього процесу; 

– вибирати оптимальну технологію виробництва полімеру з екологічних 

та економічних міркувань; 

– спрогнозувати властивості полімерів, запропонувати методи їх 

переробки та галузі застосування.  

Студенти слухають лекції, з ними проводяться практичні заняття. 

Окрім аудиторних занять предмет вивчається студентами самостійно. При 

вивченні дисципліни рекомендується письмово відповісти на питання для 

самоперевірки, що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 

– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

– прослуховування лекцій згідно з навчальним планом; 

– практичні заняття з курсу; 

– самостійна робота (підготовка до лекцій; підготовка до практичних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 

контрольних заходів); 

– виконання домашніх завдань; 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання заліків та іспитів  з дисципліни. 
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1 ПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ, 

АЛЬДЕГІДІВ ТА ЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК 
 

1.1 Основні поняття технології високомолекулярних сполук. 

Основні відомості про способи одержання полімерів за реакцією 

полімеризації 
 

Технологія („техно” – мистецтво, майстерність; „логос” – учення) 

являє собою:  

– сукупність знань про способи обробки матеріалів, виробів, та про 

методи виконання певних виробничих процесів; 

– сукупність операцій, що виконуються певним чином і в певній 

послідовності, з яких складено процес обробки матеріалу або виробу. 

Полімери (високомолекулярні сполуки) є основною частиною 

пластичних мас, що зв'язують в єдине ціле інші компоненти і додають 

матеріалу певні властивості. Таким чином, полімерна сполука слугує 

зв'язуючою. Крім того до складу пластмас можуть входити наповнювачі, 

пластифікатори, стабілізатори, отверджувачі, змащувальні речовини, 

барвники, пороутворювачі та інші добавки. 

Наповнювачі – це добавки, що впливають на властивості готових 

виробів і поліпшують такі механічні властивості, як жорсткість, модуль 

пружності, твердість (ударна в'язкість знижується) і в багатьох випадках 

термостійкість. 

Хімічна стійкість, загалом, погіршується, в той час як електричні 

властивості значно не змінюються. Важливими наповнювачами є крейда, 

тальк, каолін і т. д. 

З додаванням таких наповнювачів, як скловолокно (армування), скляні 

кульки або тальк, можливе зниження усадки формувальної маси. Слід мати 

на увазі, що волокнисті армуючі наповнювачі можуть призвести до 

анізотропії усадки. Це означає, що значення усадки в напрямку течії розплаву 

менше значень усадки перпендикулярно до напрямку течії розплаву. Така 

усадка, залежна від напрямку, може викликати перекіс виробу, тому при 

конструюванні виробу та виборі точки вприскування її необхідно взяти до 

уваги. 

Для отримання забарвлених пластмас у полімер вводять барвники і 

пігменти. 

Барвники для полімерів сьогодні характеризуються величезною 

різноманітністю. За їх допомогою полімер забарвлюється в потрібний колір. 

Також завдяки таким барвникам стає можливим надати полімеру абсолютно 

будь-який відтінок. 

Барвники для полімерів бувають декількох видів: 

– залізоокисні пігменти; 

– органічні пігменти для пластмаси; 

– водні пасти; 

– хромати; 
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– алкідні пасти; 

– барвники для полімерів жиророзчинні; 

– барвники для полімерів спирторозчинні. 

Барвники для полімерів, вироблені з оксиду заліза, здатні додати 

необхідний колір ґрунтовці, ЛФМ, емульсійним фарбам. 

Органічні пігменти для пластмаси характеризуються яскравим 

кольором і відмінною стійкістю до різноманітних впливів. 

Водні пасти являють собою препарації неорганічних і органічних 

пігментів. 

Хромати – це пігменти з помаранчевим, жовтим, червоним відтінком. 

Алкідні пасти представляють собою рідкі пігменти, в основі яких є 

жирно-масляні смоли. 

Барвники жиророзчинні не здатні розчинятися у воді, а барвники 

спирторозчинні є сучасними барвниками, які мають відмінну розчинність в 

ацетоні, гліколях, спиртах та інших середовищах. 

Антиоксиданти (від грец. «Anti» – префікс, що означає протидію, і 

«oxygen» – кисень) (антиокислювачі, інгібітори окислення) – речовини, які 

уповільнюють або запобігають окислювальні процеси, що призводять до 

старіння полімерів. Захист за допомогою антиоксидантів особливо важливий 

для продуктів, молекули яких містять найбільш чутливі до окислення 

ненасичені зв'язки (наприклад, каучуки, жири). 

При виборі антиоксидантів для конкретних областей застосування, 

крім їх ефективності, враховують також: диспергованість антиоксидантів у 

матеріалі і схильність до міграції на його поверхню; леткість; вплив на 

специфічні властивості матеріалу і на його забарвлення (деякі 

антиоксиданти, головним чином похідні вторинних ароматичних амінів, 

змінюють колір матеріалу через власне забарвлення або фарбування під дією 

світла); токсичність, зокрема можливість введення в харчові продукти або в 

контактуючі з ними матеріали (феноли та фосфіти, як правило, менш 

токсичні, ніж аміни). 

Антипірени (від грец. «Anti» – префікс, що означає протидію, і «руr» – 

вогонь) (інгібітори горіння), речовини, що знижують горючість матеріалів 

органічного походження (деревини, пластмас, тканин та ін.). Припускають, 

що їх дія обумовлена: 1) розкладанням антипірену під дією полум'я з 

поглинанням тепла і виділенням негорючих газів; 2) зміною напрямку 

розкладання матеріалу в бік утворення негорючих газів і важкогорючого 

коксового залишку; 3) гальмуванням окислення в газовій і конденсованій 

фазах; 4) утворенням на поверхні матеріалу теплозахисного шару пінококсу. 

Антиоксиданти можуть бути розділені на інертні та активні; останні 

вступають з матеріалом у хімічну реакцію. Бажано також, щоб 

антиоксиданти були безбарвні, атмосферостійкі, володіли високими 

діелектричними показниками. 

Антиради – речовини, що використовують для підвищення опору 

полімерного матеріалу іонізуючому, а також космічному опроміненню.                   

В якості антирадів використовують ароматичні вуглеводні, феноли, аміни та 
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інші речовини, здатні перетворювати ці види випромінювань, 

трансформуючи їх в тепло або в енергію флюоресценції. 

Антисептики – хімічні речовини, що вводяться до складу полімерних 

матеріалів для запобігання зараження і руйнування пластиків 

мікроорганізмами, особливо важливо для виробів медико-біологічного, 

харчового призначення, а також для виробів, що експлуатуються в умовах 

тропічного клімату. Найбільш поширені антисептики для пластмас – 

органічні сполуки олова, меркаптани, кремнефтористий натрій, тетрациклін, 

низин, іони металів. Зміст таких сполук у полімерах вимірюється частками 

відсотка. 

Антистатики – речовини, що вводяться до складу полімерних 

матеріалів для усунення виникнення на їх поверхні статичного електричного 

заряду. Дія антистатиків заснована, головним чином, на підвищенні 

електричної провідності матеріалів, яка обумовлює витік зарядів. Це 

досягається або введенням до пластмаси різних антистатичних поверхнево-

активних речовин, таких як четвертинні амонієві основи або аміни, які 

зменшують поверхневий опір, або введенням у полімерну матрицю 

електропровідних наповнювачів: металів (срібло, нікель, мідь) або їх сполук, 

що призводить до утворення в пластику струмопровідних містків. У другому 

випадку можливе отримання технологічних композитів з надто високою 

електропровідністю. 

Отверджувачі – сполуки, що переводять термопластичні полімери в 

термореактивні (створення тривимірної структури в полімері). Зокрема, при 

введенні отверджувачів в олігомери, вони вступають з ними в хімічну 

реакцію, що призводить до утворення просторової макромолекулярної сітки, 

внаслідок чого змінюється фізичний стан системи: з рідкої або в'язкотекучої 

бінарної системи (олігомер + затверджувач) вона стає хімічно певним 

твердим тілом. Кількість затверджувача має бути суворо дозовано: 

недостатня кількість отверджувача призводить до різкого погіршення 

фізичних властивостей реактопласту, надлишок – до його пластифікації і, як 

наслідок, до зниження теплостійкості і модуля пружності. В якості 

отверджувачів використовуються гексаметилентетраамін (уротропін), оксиди 

кальцію і магнію, аліфатичні та ароматичні аміни, дикарбонові кислоти та їх 

ангідриди. 

Полімеризація – процес одержання макромолекул шляхом 

послідовного сполучення молекул мономера, який не супроводжується 

виділенням побічних продуктів. Тому елементарний склад мономера і 

одержаного полімеру однаковий. 

 

Прикладом реакції полімеризації є полімеризація пропілену: 
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                               мономер                 полімер 

 
              пропілен                              поліпропілен  

 

Полімеризація мономерів з кратними зв'язками відбувається за 

законами ланцюгових реакцій внаслідок розриву ненасичених зв'язків. 

Макромолекула при ланцюговій полімеризації утворюється дуже 

швидко і одразу ж набуває кінцевих розмірів, тобто не зростає при 

збільшенні тривалості процесу. 

Полімеризація може здійснюватись: 

– шляхом розкриття подвійних чи потрійних зв'язків ненасичених 

сполук; 

– за рахунок розмикання різних гетероциклів. 

В залежності від характеру активних центрів, розрізняють радикальну 

та іонну полімеризації. 

В залежності від знака іона на кінцевому атомі зростаючого ланцюга 

розрізняють аніонну та катіонну полімеризації. В першому випадку атом 

вуглецю зростаючого ланцюга має негативний заряд, в другому – 

позитивний. 

Макромолекули при полімеризації формуються внаслідок трьох 

послідовних етапів: 

– ініціювання [утворення радикалів та зародження ланцюга   

(радикальна полімеризація) та утворення активних іонних центрів 

(іонна полімеризація)]; 

– зростання ланцюга; 

– обрив ланцюга.  

Розглянемо представників поліолефінів, одержаних за реакцією 

полімеризації (поліетилен, полівінілхлорид, фторопласти). 

 

1.2 Поліетилен 

 

Поліетилен (ПЕ) являє собою карболанцюговий полімер ненасиченого 

вуглеводню олефінового ряду – етилену. 

Макромолекули поліетилену мають лінійну будову з невеликою 

кількістю розгалужень: 

[- СН2-СН2 - ]n. 

Для отримання поліетилену в промисловості використовують різні 

методи. 

Полімеризація етилену при високому тиску – 150...350 МПа і 

температурі 200...280°С у конденсованій газовій фазі в присутності 

ініціаторів (кисню, органічних пероксидів) протікає за радикально-

ланцюговим механізмом. Радикальні процеси полімеризації завжди 
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супроводжуються реакціями передачі ланцюга, призводять до розгалуження 

полімерного ланцюга. Тому поліетилен, отриманий при високому тиску 

(ПЕВТ), має низьку густину 910...930 кг/м
3
, а тому є поліетиленом низької 

густини – ПЕНГ. 

Полімеризація етилену при середньому тиску (3...4 МПа) і температурі 

близько 150°С в розчині у присутності оксидів металів в якості каталізаторів 

(наприклад, оксиду хрому) протікає по іонно-радикальному механізму. 

Одержаний при середньому тиску поліетилен (ПЕСТ) має густину     

960...970 кг/м
3
 і є, по суті, поліетиленом високої густини. 

Полімеризація етилену при низькому тиску (0,2...0,5 МПа) і 

температурі близько 80°С у суспензії (в середовищі органічного розчинника, 

в якому не розчинний полімер, що утворюється) у присутності 

металоорганічних каталізаторів протікає за іонно-координаційним 

механізмом. Поліетилен, отриманий при низькому тиску, має густину 

950...960 кг/м
3
, тобто також є ПЕВГ.  

Нині освоєний у промисловій практиці процес отримання ПЕНТ 

полімеризацією етилену в газовій фазі (без розчинника) в присутності 

хромоценових каталізаторів при тиску 2,2 МПа і температурі 90...105°С. 

Такий поліетилен називають поліетиленом низького тиску (ПЕНТ), а також 

поліетиленом високої густини (ПЕВГ), тому що він має густину                 

950...966 кг/м
3
. 

Кожен з перерахованих методів отримання ПЕ має свої переваги і 

недоліки. Однак, при виборі методу виробництва слід керуватися насамперед 

призначенням поліетилену і пропонованим до нього комплексом 

властивостей, тому що ПЕ, одержаний різними методами, відрізняється за 

властивостями. 

Поліетилен – це термопластичний матеріал, який має добрі 

діелектричні властивості і невелику поглинальну здатність до вологи. Він 

фізіологічно нейтральний, ударостійкий, не ламається і не має запаху. 

Володіє низькою газопроникністю і паропроникністю. Поліетилен не реагує з 

усіма лугами, розчинами яких би то не було солей, концентрованою 

плавіковою і соляною кислот. Матеріал стійкий до бензину, алкоголю, масла, 

овочевих соків, води. В органічних розчинниках не розчиняється, але може 

обмежено в них набухати. Руйнівну дію на поліетилен проявляють 50% 

азотна кислота, а також рідкі та газоподібні галогени фтор і хлор. 

В атмосфері інертного газу і при нагріванні у вакуумі поліетилен дуже 

стійкий, але на повітрі при нагріванні він може деструктувати вже при 

температурі 80°С. До низьких температур (до -70°С) стійкий. Сонячна 

радіація та ультрафіолетові промені піддають поліетилен фотодеструкції, 

тому в якості стабілізаторів використовуються похідні бензофенонів і сажа. 

Поліетилен практично нешкідливий, тому що небезпечні для здоров'я людей 

речовини у навколишнє середовище не виділяються. 

Переробка поліетилену відбувається легко і всіма методами переробки 

пластмас. Дуже легко модифікується. Надати йому властивості каучуку, 

поліпшити хімічну стійкість і теплостійкість можна за допомогою 
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хлорування, фторування, бромування і сульфування. Підвищити 

еластичність, прозорість, стійкість до розтріскування та адгезійні 

характеристики можна за допомогою кополімеризації з полярними 

мономерами та іншими олефінами. Для поліпшення ударної в'язкості та 

інших фізичних властивостей поліетилен змішують з кополімерами та 

іншими полімерами або кополімеризують з іншими ненасиченими 

мономерами. 

Фізичні, експлуатаційні та хімічні властивості поліетиленів залежать 

від молекулярної маси та густини полімерів, тому відрізняються один від 

одного. Наприклад, поліетилен високого тиску (ПЕВТ) значно м'якший, ніж 

поліетилен низького тиску (ПЕНТ), у якого більш щільні і жорсткі плівки. 

Міцність при стисненні і розтягуванні у ПЕНТ вища, а опір удару і 

роздиранню, а також проникність нижча, ніж у ПЕВТ. 

Високі міцнісні якості має надмолекулярний поліетилен, у якого 

молекулярна маса сягає понад 1 000 000 а.о. Експлуатувати такий поліетилен 

можна при температурному діапазоні від -260 до +120°С. У нього низький 

коефіцієнт тертя, висока зносостійкість, стійкість до розтріскування, хімічна 

стійкість у самих агресивних середовищах. 

Через свою високу щільність полімер, виготовлений при низькому 

тиску, більш щільний, теплостійкий, жорсткий і твердий. Також він має 

велику стійкість до розчинників, ніж поліетилен, виготовлений при високому 

тиску. Однак ПЕНД менш морозостійкий, а високочастотні електричні 

характеристики трохи гірші, ніж у ПЕВТ, але це не заважає застосовувати 

поліетилен, виготовлений з низьким тиском як електроізоляційний матеріал. 

Не можна використовувати поліетилен, отриманий за допомогою 

низького тиску, в контакті з харчовими продуктами, тому що в ньому є 

залишки каталізаторів, а поліетилен, отриманий за допомогою високого 

тиску, проникний для газів, тому він не придатний для продуктів, що мають 

властивості окислюватися. 

 

1.3 Полівінілхлорид 

 

Полівінілхлоридами називаються переважно лінійні термопластичні 

полімери вінілхлориду.  

Для отримання полімерів і співполімерів хлористого вінілу (ХВ) у 

промисловій практиці використовуються три технічні способи: полімеризація 

в масі (блочна), суспензійна та емульсійна. Через низку технічних 

складнощів полімеризацію в масі вважали безперспективною і основним 

методом одержання полівінілхлориду (ПВХ) був емульсійний. У наш час 

70% ПВХ виробляють суспензійним методом. Однак блоковий ПВХ, завдяки 

найвищій хімічній чистоті, світлопрозорості і кращим діелектричним 

показниками, у наш час міцно займає друге місце. Це стало можливим 

внаслідок серйозних технологічних і апаратурних удосконалень процесів 

полімеризації ХВ у масі. Технологія виробництва емульсійного ПВХ досить 

добре відпрацьована, проте в силу об'єктивних недоліків, властивих 
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емульсійним процесам, емульсійний ПВХ містить більше домішок, а тому 

його діелектричні показники гірші, більш низькі водо-, тепло- і 

світлостійкість у порівнянні з суспензійним і блоковим ПВХ. 

Полімеризація ХВ підпорядковується загальним закономірностям 

радикальної полімеризації, проте має деякі особливості, обумовлені будовою 

і властивостями як ХВ, так і ПВХ. Наприклад, не можна не враховувати, що 

у зв'язку зі схильністю ПВХ до дегідрохлорування при температурах вище 

75°С виникають малоактивні радикали, що викликають уповільнення 

полімеризації. Тому процеси полімеризації проводять при температурах не 

вище 70...75°С. Далі, процес полімеризації ХВ супроводжується виділенням 

великої кількості тепла (91,6 кДж/моль), відводити яке важко не тільки з 

причини поганої теплопровідності ПВХ (як, втім, і інших полімерів), але й 

тому, що ПВХ не розчиняється в мономері, а тому полімеризація ХВ 

супроводжується утворенням твердої фази досить жорсткого полімеру вже в 

початковій стадії полімеризації. Ця обставина дозволяє вважати, що 

полімеризація ХВ у масі мономера і суспензії має велику подібність у 

механізмі формування полімерних частинок. 

ПВХ – пластик білого кольору з молекулярною масою від 3000 до 

150000 а.о. При температурі 20°С він має густину 1305-1430 кг/м
3
, а ступінь 

кристалічності – 10-35%. Полівінілхлорид фізіологічно нешкідливий, досить 

міцний і має відмінні діелектричні властивості. Він обмежено розчиняється в 

складних ефірах, кетонах і хлорованих вуглеводнях. Він цілком стійкий до 

дії лугів, кислот, вологи, розчинів солей, бензину, промислових газів, жирів, 

спиртів. Полівінілхлорид добре поєднується з пластифікаторами, такими як 

себацинати, фосфати, фталати та ін. Практично не горючий і стійкий до 

окислення. 

Теплостійкість полівінілхлориду невисока (50-80°С), тому при 

нагріванні його вище 100°С він розкладається, внаслідок чого може набути 

забарвлення від жовтуватого до чорного кольору. Розкладання 

прискорюється від сильних механічних впливів, від присутності деяких 

солей, HCl, O2, а також під дією УФ опромінення. Для поліпшення 

розчинності та підвищення теплостійкості полівінілхлорид піддається 

хлоруванню (перхлорвінілові смоли). 

Області застосування полівінілхлориду та основні його властивості 

визначаються способом полімеризації. Так, для виробництва м'яких, 

напівм'яких і жорстких пластмас використовується полівінілхлорид, 

отриманий у суспензії або масі. Пластмаси переробляють пресуванням, 

екструзією, каландруванням, литтям під тиском. Пастоутворюючі ж сорти 

емульсійного полівінілхлориду застосовуються у виробництві виробів                  

(в основному штучна шкіра і пінопласти) з органозолей, пластизолей та ін. 

Сьогодні налічується більше 3000 видів виробів і матеріалів, 

виготовлених з цього полімеру. 

Полівінілхлорид є синтетичним термопластичних полярним полімером. 

Випускають його як капілярно-пористий порошок з розміром частинок 100-

200 мкм. Порошок добре переробляється і має сипучі властивості. На основі 
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полівінілхлориду виробляють пластикат (м'які пластмаси) і вініпласт 

(жорсткі пластмаси), полівінілхлоридне волокно і пластизолі (пасти).              

З пластикату виготовляють плівки, шланги, клейонку, лінолеум. А з 

вініпласту – жорсткі конструкційні матеріали, профілі, труби і т.д. 

На українському ринку полівінілхлорид має скорочене позначення – 

ПВХ. Іноді можна зустріти й інші позначення: пластифікований 

полівінілхлорид – FPVC або ПВХ-П, не пластифікований полівінілхлорид – 

PVC-U, U-PVC, хлорований полівінілхлорид – ХПВХ або PVCC, 

високомолекулярний полівінілхлорид – ГК ПВХ. 

 

1.4 Політетрафторетилен (фторопласт-). Політрифторхлоретилен 

(фторопласт-3) 

 

Політетрафторетилен (ПТФЕ) – один з кращих синтетичних полімерів.  

Для полімерів і співполімерів фторолефінів у СРСР були прийняті 

назви „фторопласти” (технічна) і „фторлони” (торгова), за кордоном – 

„тефлон”. 

Найбільшу відомість тефлон отримав завдяки широкому застосуванню 

при виробництві посуду з антипригарним покриттям.  

Тетрафторетилен легко вступає в реакцію полімеризації, яка протікає 

за радикальним механізмом з великою швидкістю і виділенням 197 кДж/моль 

тепла.  

CF2 CF2n C C

F F

F F

n  

Наявність чотирьох атомів фтору в молекулі ТФЕ обумовлює його 

високу і своєрідну реакційну здатність. 

Фтор – найбільш електронегативний елемент. При заміщенні атомів 

водню в етилені на атоми фтору відбувається зміщення електронної густини 

до атомів фтору, подвійний зв'язок послаблюється, і тому на розкриття 

подвійного зв'язку в ТФЕ вимагається енергії на 83,74 кДж/моль менше, ніж 

в етилені, цим і пояснюється висока активність ТФЕ в реакціях 

полімеризації. 

Тому з метою запобігання вибуху, в наслідок розкладання мономера, 

необхідне ефективне відведення тепла.  

ТФЕ відрізняється не тільки високою швидкістю полімеризації, але і 

здатністю утворювати полімери особливо високої молекулярної маси. 

Слід зазначити, що наряду з високомолекулярними, утворюються і 

низькомолекулярні, олігомерні продукти. 

При полімеризації тетрафторетилену використовують перекисні 

ініціатори та азосполуки: перекис водню, персульфати, перекис бензоілу, 



 14 

динітрил азо-біс-ізомасляної кислоти, а також різні окисно-відновлювальні 

системи (наприклад, трет-бутилпербензоат, фосфат заліза і бісульфіт натрію). 

Процес проводять при відсутності кисню, який інгібує реакцію і 

знижує молекулярну масу полімеру. 

Звичайно полімеризацію ТФЕ проводять у водному середовищі в 

суспензії чи емульсії, але її можна здійснити і в масі чи розчині. 

Зважаючи на те, що в ПТФЕ до вуглецевого скелету приєднані тільки 

атоми фтору і зв'язок вуглець-фтор є одним з найміцніших, полімер має гарне 

поєднання фізичних і хімічних властивостей, яке неможливо знайти в 

жодному іншому матеріалі.  

Тефлон — біла, в тонкому шарі прозора речовина, що зовні 

нагадує парафін або поліетилен. Молекулярна маса його дорівнює 140 000 – 

500 000. Характеризується високою тепло- і морозостійкістю, залишається 

гнучким і еластичним при температурах від -250°C до +250°C, що дає змогу 

застосовувати його як ізоляційний матеріал у багатьох галузях. Тефлон має 

дуже низький поверхневий натяг та адгезію і не змочується ні водою, 

ні жирами, ані більшістю органічних розчинників. 

Тефлон застосовують у хімічній, електротехнічній і харчовій 

промисловостях, у медицині, в транспортних засобах, у воєнних цілях, в 

основному в якості покриттів. 

 

1.5 Приклади і завдання до розділу 1 

 

Для того, щоб провести матеріальні розрахунки виробництва 

поліетилену, полівінілхлориду, політетрафторетилену або будь-якого іншого 

полімеру отриманого полімеризаційним методом, треба: 

– визначитися з рецептурою; 

– виділити основні стадії технологічного процесу; 

– на основі стадій технологічного процесу побудувати блок-схему; 

– згідно з рецептурними даними, визначити відсотковий вміст кожного 

з компонентів; 

– розставити на блок-схемі дані про завантаження компонентів у 

відсотках; 

– розставити витрати кожного з компонентів і по стадіях 

технологічного процесу. 

Матеріальні розрахунки 

Матеріальні розрахунки виробництва – це розрахунки кількості 

завантажених і одержаних продуктів на кожній стадії технологічного 

процесу з отриманням витратних коефіцієнтів за сировиною і визначенням 

складу і кількості втрат. 

Отримані результати використовуються: як вихідні дані для визначення 

числа одиниць необхідного обладнання, його розмірів і продуктивності, а 

також енергетичних, теплових, економічних розрахунків, при проектуванні, 

методів і способів; з охорони праці та навколишнього середовища. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Метою матеріальних розрахунків є: 

– визначення кількості сировини та допоміжних матеріалів, необхідних 

для виготовлення заданої кількості готової продукції; 

– визначення кількості і складу проміжних продуктів після кожної 

стадії технологічного процесу; 

– визначення кількості і складу втрат і викидів газів, стічних вод і 

твердих відходів на кожній стадії і з виробництва в цілому. 

Основну сировину та допоміжні матеріали розраховують відповідно до 

раніше розробленої технологічної схеми, з урахуванням втрат, або приходу 

допоміжних матеріалів на кожній стадії технологічного процесу. 

Величину сировинних втрат і втрат матеріалів на кожній стадії 

технологічного процесу приймають на основі виробничих, розрахункових 

або літературних даних. 

Вихідні дані які необхідні для матеріальних розрахунків: 

– властивості і склад сировини, допоміжних речовин, проміжних 

продуктів і готового продукту. Основні показники речовин, які 

використовуються в матеріальних розрахунках. Це – товарний вигляд, вид 

тари в якій речовина транспортується в цех, вміст основного і побічних 

продуктів (хімічний склад), фізико-хімічні константи, які характеризують 

речовину (молекулярну масу, щільність, температуру плавлення, кипіння, 

замерзання), ГДК (гранично допустиму концентрацію) в робочій зоні і 

навколишньому середовищі; 

– стадії технологічного процесу у вигляді блок-схеми виробництва і 

попередньої технологічної схеми; 

– рецептури завантажених речовин у будь-який з апаратів на кожній 

стадії виробництва у вигляді процентних співвідношень; 

– ступінь перетворення мономерів, або глибина реакції; 

– втрати і викиди на кожній стадії у вигляді процентних співвідношень. 

Це можуть бути механічні втрати при транспортуванні, фільтруванні, 

очищенні апаратів від залишків продукції, що випускається; 

– викиди газів і пари у вигляді випарів, вихлопів газів при 

вакуумуванні; 

– викиди рідин у вигляді фільтратів, конденсату, промивних вод при 

очищенні апаратури. Всі викиди і втрати повинні бути враховані на кожній 

стадії, визначено їх кількість і склад. 

Матеріальні розрахунки є основою всіх подальших розрахунків 

проекту. 

Види матеріальних розрахунків. 

Матеріальні розрахунки в залежності від виду виробництва, можуть 

бути складені на умовну одиницю, яку часто використовують для порівняння 

ефективності виробництва: 

а) на тонну готового продукту: 

– на річну програму (т/рік); 

– на добову продуктивність (т/добу, кг/добу); 

– на годинну продуктивність (кг/год); 
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б) на тонну завантаженої основної сировини; 

в) на одиницю маси 100%-вого готового продукту. 

З огляду на мету і призначення матеріальних розрахунків найбільш 

доцільно буде проводити матеріальні розрахунки на задану продуктивність 

по готовому продукту на певний проміжок часу: на рік, добу, годину 

(переважно на добу, тому що при розрахунках на рік отримують великі 

числа, а при розрахунках на годину, навпаки – дуже маленькі). Матеріальні 

розрахунки безперервних процесів проводять у кг/год. 

Найбільш доцільно було б матеріальні розрахунки проводити на основі 

даних стехіометричних рівнянь і законів кінетики хімічних реакцій. Однак 

через нестачу знань багатьох хімічних процесів ми вимушені 

використовувати емпіричні дані, одержувані з дослідів і за даними 

матеріальних балансів діючих підприємств. 

Користуючись даними діючих підприємств, можна отримувати більш 

достовірні показники для виконання матеріальних розрахунків, серед яких 

найбільш необхідними будуть рецептури завантажень на всіх стадіях 

виробництва і втрати на цих же стадіях. Втрати сировини і матеріалів 

пов'язані з побічними реакціями на хімічних стадіях переробки за рахунок 

утворення побічних продуктів, а також з втратами при фізико-механічних 

процесах переробки, які обумовлені механічними втратами. При збільшенні 

продуктивності виробництва, частка механічних втрат зменшується. 

Зменшуються втрати і при безперервному процесі виробництва. І навпаки, 

при багатостадійному виробництві кількість втрат в цілому збільшується. 

Матеріальні розрахунки на тонну одержаного продукту можуть бути 

проведені для виробництв, які не мають великих втрат, а також для 

економічних розрахунків. Для технологічних розрахунків, розрахунок на 

тонну мало застосовують, тому що на кожній стадії можуть бути завантажені 

невеликі кількості допоміжних речовин, або будуть фіксуватися втрати. Для 

цього, матеріальний баланс на тонну, доцільно перерахувати на задану 

продуктивність готового продукту у відсотковому співвідношенні на стадіях 

виробництва. 

Побудова блок-схеми виробництва 

Блок-схема виробництва являє собою перелік стадій виробництва 

наданого у вигляді блоків, починаючи зі стадії підготовки сировини до 

отримання готового продукту. Транспортні операції, зазвичай не 

виділяються, а показуються як лінії зв'язку між блоками. Якщо при 

транспортування сировини або продуктів переробки спостерігаються втрати, 

то їх можна показати на лінії зв'язку. На блок-схемі можуть бути показані: 

– відсоткове співвідношення завантажених продуктів на стадію; 

– відсоткове співвідношення проміжних продуктів; 

– відсоткове співвідношення втрат сировини; 

– відсоткове співвідношення втрат на стадіях. 

Розрахунок ефективного фонду робочого часу 

Першим етапом матеріальних розрахунків є визначення ефективного 

фонду робочого часу (ТЕФ.). Цей показник визначається шляхом розрахунку 
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ефективного фонду роботи обладнання, виключення з календарного фонду 

робочого часу обладнання зупинок на капітальний ремонт (Ткап.), основного 

обладнання, технологічних зупинок (Ттех.), на профілактичний ремонт 

(Тпроф.), також виключаються святкові та вихідні дні (враховуючи режим 

роботи). Оскільки в хімічній галузі цикл виробництва цільового продукту 

дуже рідко вміщується в робочу зміну, то частіше всього вибирають 

безперервний графік роботи обладнання, включно святкові і вихідні дні. 

За графіком діючої технологічної лінії ефективний фонд робочого часу 

розраховується за формулою: 

ТЕФ. = Ткал.- Ткап.-Ттех.-Твих.-Тсвята. 

Ткал. – складає звичайний рік або 365 днів, або 8760 годин. 

Ткап. – кількість днів, які витрачаються на проведення капітального 

ремонту (вибирається за статистичними звітами відділу головного механіка 

за попередні роки, ~15-20 днів); іноді цех побудований за вашим проектом, в 

перший рік роботи, зазвичай, не зупиняється на капітальний ремонт. 

Ттех. – кількість днів, які витрачаються на проведення планових 

профілактично-технологічних зупинок (від 3 до 4 днів на рік). Ці зупинки 

пов’язані з чисткою обладнання, його перевіркою, наведення чистоти і 

порядку в цеху. 

Твих. – вихідні дні. 

Тсвята. – святкові дні. 

Державні офіційні свята (часто, підприємства з безперервним циклом 

виробництва працюють і в свята, тільки оплата в святкові дні іде по 

підвищеним тарифом). 

Кількість вихідних днів (субота, неділя) - за рік 52 суботи та неділі, 

тобто 104 дні за рік. 

Якщо підприємство працює в періодичному режимі, то час роботи 

приймаємо 8 год = 1 зміна; 16 год = 2 зміни; 24 год = 3 зміни. 

За графіком безперервно діючої технологічної лінії ефективний фонд 

робочого часу розраховується за формулою: 

ТЕФ. річ.. = 365 - Ткап..-Ттех.. 

При виробництві високомолекулярних сполук, як правило, цехи 

працюють безперервно, без зупинок і вихідних днів. Тоді: 

ТЕФ. міс.. = 12 - Ткап../30; 

ТЕФ. змін.. = ТЕФ. річ.. * 3; 

ТЕФ. год.. = ТЕФ. змін.. * 8. 

У відповідності з заданою річною потужністю: 

   

Пміс =
Пріч

Т еф.міс  

                                                                         

Пдоб =
Пріч

Теф.доб  

Пзмін =
Пріч

Теф.змін  



 18 

Пгод =
Пріч

Теф. год  

Ці показники, а саме випуск цільового продукту, витрата сировини, 

знадобиться на стадії розрахунку замовлення заводського запасу сировини 

(на 1-1,5 місяці); розрахунку цехового запасу сировини (не менше як на 3-4 

доби); розрахунку і підбору обладнання для передачі сировини і 

напівфабрикатів по стадіях процесу; розрахунку необхідної кількості складів 

для проміжного зберігання. 

 

 

2 ПОЛІСТИРОЛ. ПОЛІВІНІЛОВИЙ СПИРТ ТА ЙОГО ЕФІРИ 

 

2.1 Полістирол. Матеріальні розрахунки 

 

Стирол належить до мономерів, здатних полімеризуватись під дією 

ініціаторів різного типу: вільнорадикальних, аніонних, катіонних, 

координаційно-іонних, а також під дією різного роду випромінювань. Стирол 

також легко полімеризується спонтанно під дією кисню при нагріванні за 

механізмом термічної полімеризації. 

Кінетика і механізм полімеризації стиролу, а також будова і 

властивості полімерів і кополімерів стиролу добре вивчені. 

Встановлено, що полістирол, одержаний полімеризацією за 

радикальним механізмом, є аморфним, а одержаний іонно-координаційною 

полімеризацією, залежно від типу каталізатора, може бути аморфним або 

кристалічним. Ізотактичний полістирол, що одержаний у присутності 

стереоспецифічних каталізаторів Циглера-Натта, в процесі переробки при 

нагріванні вище температури плавлення (близько 250°С), незворотно 

переходить в аморфний стан. Тому основний практичний інтерес 

представляють аморфні полімери стиролу. 

У промисловості аморфний полістирол і співполімери стиролу 

одержують різними технічними методами.   

Полімеризація стиролу в промисловості  

                             
                                блочна                   емульсійна                    суспензійна 

Полімеризація в розчині не набула значного розповсюдження, так як 

полімер одержують порівняно невеликої молекулярної маси, а виділення 

його з розчину має значні складнощі. До того ж полістирол не може бути 

використаний у вигляді розчину (лаку, клею і т. ін.) внаслідок крихкості і, 

відповідно, низької ударної міцності лакового покриття або клейового шва. 

У загальному вигляді ХІМІЗМ ПРОЦЕСУ:  
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 CH2 CH

C6H5

CH

C6H5

 CH2n

n  
Внаслідок розкриття подвійного зв'язку виділяється 703,92 кДж/кг 

тепла, що потребує обережності при проведенні полімеризації, а також вибір 

таких способів, які забезпечують кероване відведення тепла з зони реакції.   

Стадії радикальної полімеризації стиролу, ініційованої перекисом 

бензоїлу (МЕХАНІЗМ ПРОЦЕСУ): 

1) утворення радикалу: 

C6H5 C O C6H5 CO2+
*70-80

0
C

2 2
* 2C6H5 C O O C C6H5

O O O

 

2) зародження ланцюга: 

CH

C6H5

C6H5 +
*

 CH2
CH

C6H5

C6H5

*
 CH2

 

Стадію «утворення радикалу» і «зародження ланцюга» часто 

поєднують і називають стадією «ініціювання». 

3) зростання ланцюга: 

C6H5  CH2 CH  CH2 CH

C6H5C6H5

C6H5  CH2 CH

C6H5

CH

C6H5

 CH2  CH2 CH

C6H5

+
*

n

*

n  

4) обрив ланцюга: 

     4.1) рекомбінація: 

 CH2 CH2 CH

C6H5

+
*

CH

C6H5

*
 CH2 CH2 CH

C6H5

CH

C6H5  

     4.2) диспропорціонування: 

 CH2 CH

H

CH  CH2

C6H5 C6H5

 CH CH

C6H5

CH2

C6H5

 CH2+
* *

+

 

Обрив ланцюга відбувається одночасно за двома вищевказаними 

варіантами. 

5) передача ланцюга: 

Внаслідок великої реакційної здатності неспареного електрона 

зростаючих радикалів, він може вступати в реакції, які не призводять до 

зростання ланцюга макромолекули. Такі реакції належать до побічних 
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реакцій полімеризації, що відбуваються як реакції передачі радикала на 

молекули, які знаходяться в реакційній суміші. Зростаючий макрорадикал 

при цьому припиняє своє існування, перетворюючись у мертву 

макромолекулу, а молекула, яка віддала йому радикал, залишається із 

неспареним електроном, і ланцюг, як кінетична одиниця, продовжує своє 

існування: 

5.1) передача ланцюга на мономер: 

 CH2 CH

C6H5

 CH2 CH

C6H5

+
* *

 CH2 CH2

C6H5

 CH2 C

C6H5

+

 
5.2) передача ланцюга на полімер: 

 CH2 CH

C6H5

+
*

 CH2 CH

C6H5

+

 CH2 CH

C6H5

 CH2 CH2

C6H5

 CH2 CH

C6H5

 CH2 C

C6H5

*

 
5.3) передача ланцюга на ініціатор: 

 CH2 CH

C6H5

+
*

+ CH2 CH

C6H5

C6H5 C O O C C6H5

O C C6H5

O

O C C6H5

O

*

O O

 
 

2.1.1 Блочний спосіб полімеризації стиролу 

 

Процес полімеризації стиролу в масі (блочний метод) проводиться як 

періодичними, так і безперервними способами, звичайно у дві стадії: 

а) спочатку одержують сиропоподібний розчин полімеру в стиролі  

(форполімер), який містить 30-35% полістиролу; 

б) потім, при подальшому продовженні процесу полімеризації, одержують 

готовий полімер, в якому присутній 0,5-1,0% стиролу. 

Проведення полімеризації стиролу до повної конверсії мономера 

Відбувається без ініціаторів безперервним способом в апаратах 

колонного типу за принципом ідеального витискання. 

СТАДІЇ: 

1) форполімеризація до ступеня конверсії 30% при t=70-80
0
С, 

реактор обладнаний мішалкою (n=1-2 об./хв); 

2) полімеризація в полімеризаторі (колона, яка складається з 

секцій (царг) зі своїми сорочками і температурою, висота колони 11 м, 

діаметр 1,0-1,5 м). 

Температуру в апараті поступово піднімають від 85-110
0
С у верхній 

секції до 230
0
С у конусному днищі:  



 21 

1 секція – 85-110
0
С; 

2 секція – 145-150
0
С; 

3 секція – 160-165
0
С; 

4 секція – 215-220
0
С; 

5 секція – 225-230
0
С; 

6 секція – 230-235
0
С. 

Тривалість процесу 18-30 годин. 

ОСОБЛИВОСТІ: 

– необхідність відведення тепла від в'язкої малотеплопровідної маси; 

– різке зниження швидкості процесу при ступені конверсії 90% 

викликає зростання тривалості реакції і вимагає підвищених 

температур; 

– низька молекулярна маса і широкий молекулярно-масовий розподіл; 

– вміст близько 0,5% мономера в полімері. 

Полімеризація стиролу в масі з неповною конверсією мономера 

Процес здійснюють до 90-95% конверсії мономера в батареї реакторів 

(від двох до чотирьох), а непрореагувавший стирол відганяється в 

спеціальній вакуумній камері і повертається в процес. 

Також можна використовувати і розчинники (5-8%) для зниження 

в'язкості середовища. 

 

2.1.2 Виробництво полімерів і співполімерів стиролу суспензійним 

способом 

 

Завдяки наявності водного дисперсійного середовища поліпшується 

відвід тепла екзотермічної реакції, що полегшує регулювання роботи 

реактора, забезпечує можливість широкого варіювання умов процесу та, як 

наслідок, отримання більшого асортименту марок полістиролу. 

Суспензійний полістирол має вузький молекулярно-масовий розподіл, 

велику ударну в'язкість і теплостійкість. Більш низький залишковий вміст 

мономера в готовому продукті (до 0,1% мас.) дозволяє застосовувати його 

для виробництва виробів, що контактують з харчовими продуктами. 

Недоліками суспензійних процесів полімеризації стиролу є 

багатостадійність, наявність значної кількості стічних вод, а також складність 

їх переведення на безперервну технологічну схему. 

Збільшення одиничного об'єму реактора до 100 м
3
 дозволяє довести 

випуск суспензійного полістиролу до 15000...18000 т/рік з однієї 

технологічної нитки. 

Суспензійну полімеризацію і співполімеризацію стиролу проводять у 

водному середовищі в присутності ініціаторів, розчинних у мономері (0,1... 

1% мас. до маси мономера). Ефективність таких ініціаторів різна. 

Найбільш ефективним, доступним, а тому і найбільш затребуваним 

ініціатором є пероксид бензоїлу, концентрацію якого прийнято варіювати від 

0,1 до 0,5% до маси мономера. 
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У процесі суспензійної полімеризації було виділено три основні 

періоди. Протягом першого періоду (до ~30% мас. конверсії стиролу в 

полімері) спостерігається тенденція окремих частинок рідкого мономера до 

з'єднання. У другому періоді (при ступені конверсії від 30 до 70% мас.) 

{спочатку – розчин полімеру в мономері, а потім розчин мономера в 

полімері}, краплі якого при цьому набувають підвищену в'язкість, а тому 

виявляють тенденцію до злипання в грудки. За мірою поглиблення 

полімеризації (3-й період – при конверсії мономеру >70% мас.) гранули 

полімеру поступово перетворюються в тверді частинки кулястої форми, і 

втрачають здатність до злипання. Для забезпечення стійкості реакційної 

системи та запобігання злипання крапель мономера і гранул полімеру в 

реакційну систему вводять стабілізатори в кількості 0,1...5% мас. від маси 

води. В якості стабілізаторів використовують водорозчинні полімери 

(полівініловий спирт, співполімери вінілацетату і вінілового спирту, 

співполімери метакрилової кислоти з метилметакрилатом, 

карбоксиметилцелюлозу, крохмаль, желатин та ін.), а також нерозчинні в 

воді неорганічні сполуки, такі як бентоніт, каолін, гідроксиди магнію і 

алюмінію. Найбільш стійка суспензія і дрібні гранули виходять при 

застосуванні полівінілового спирту (0,2 ... 0,5%), що містить 8... 20% мас. 

неомилених ацетатних груп. 

При застосуванні більшості стабілізаторів доцільно підтримання в 

реакційній системі слабокислих середовищ (рН = 4...6), що досягається 

введенням буферних добавок – фосфатів, карбонатів. 

Для кожної реакційної системи існує оптимальне співвідношення 

об’ємів мономера і води. Вміст води не впливає на швидкість полімеризації, 

але зменшення кількості води призводить до зниження стійкості дисперсії, а 

збільшення – зменшує продуктивність установки. 

Кінцевий продукт полімеризації – частинки полімеру кулястої форми з 

розміром 0,1...2 мм, які легко відділяються від водної фази 

центрифугуванням або фільтруванням. 

Полістирол для спінювання, а також ударостійкий полістирол 

виробляють у промисловості періодичним блочно-суспензійним методом. 

Сутність цього методу полягає в проведенні стадії полімеризації в 2 ступені. 

Спочатку одержують форполімер (продукт попередньої полімеризації 

стиролу в масі при 80...85°С протягом 6...9 год до конверсії 30...42% або 

продукт попередньої полімеризації розчину каучуку в стиролі до конверсії 25 

... 40% – у разі отримання УПС). Потім форполімер диспергують у водній 

фазі при перемішуванні і нагрівають суспензію при 90°С протягом 7...9 год 

під тиском до 0,8 МПа до отримання твердих гранул.  

Одним із серйозних недоліків полістиролу є його невисока стійкість до 

ударних навантажень (крихкість). При співполімеризації можна збільшити 

розчинність полімеру, його еластичність, адгезійні властивості, 

теплостійкість, механічну міцність та інші показники. Стирол легко 

співполімеризується з багатьма мономерами. Практичне застосування 

знайшли співполімери стиролу з метилметакрилатом, акрилонітрилом,           
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α-метилстиролом, вінілкарбазолом, вінілтолуолом, бутадієном, 

дивінілбензолом. 

Більшість з перерахованих кополімерів одержують у промисловості 

суспензійним або блочно-суспензійним способом. 

 

2.1.3 Виробництво полімерів і співполімерів стиролу емульсійним 

способом 

 

У виробництві полістиролу емульсійний спосіб ведення полімеризації 

менш затребуваний у порівнянні з блоковим і суспензійним. Емульсійний 

полістирол має більш високу молекулярну масу, найменший розмір 

полімерних частинок і застосовується, головним чином, для одержання 

пінополістиролу з уявною густиною не менше 100 кг/м
3
. Емульсійна 

полімеризація застосовується для отримання кополімерів стиролу з іншими 

вініловими мономерами. Серед кополімерів найбільш затребувані 

кополімери стиролу з бутадієном у виробництві емульсійних синтетичних 

каучуків марок СКС, а також ударостійкий полістирол марок СНП, УПС та 

АБС-пластики, кополімери стиролу з α-метилстиролом, відомі під маркою 

САМ і САМП. 

У промисловості емульсійні процеси реалізовані як в періодичному, 

так і в безперервному варіантах. Типовий технологічний процес виробництва 

полістиролу періодичним емульсійним способом складається з наступних 

стадій: 

1) підготовка компонентів; 

2) полімеризація; 

3) коагуляція (осадження) полістиролу; 

4) центрифугування і промивання полімеру; 

5) сушіння, просівання, грануляція полістиролу; 

6) розфасування та упакування готового продукту. 

Емульгаторами є поверхнево-активні речовини: натрієві або калієві 

солі стеаринової, олеїнової кислот, солі аліфатичних або ароматичних 

сульфокислот (лаурилсульфат, дибутилнафталінсульфат, 

додецілбензолсульфат натрію) в кількості 0,1...3% мас. Зі збільшенням вмісту 

емульгатора зростає швидкість полімеризації, знижується молекулярна маса 

полімеру і зменшується розмір часток до 0,1...5 мкм. 

Ініціатори емульсійних процесів – водорозчинні пероксиди та 

гідропероксиди (пероксид водню, персульфати калію та амонію). Для 

зниження температури полімеризації з 50...90°С до 15...20°С додають 

прискорювач розпадання ініціаторів та ініціювання процесу здійснюють 

окислювально-відновними системами: «персульфат калію – тіосульфат 

натрію», «гідропероксид водню – сульфат заліза (II) »та ін. Окислювально-

відновні ініціюючі системи вимагають регулювання рН середовища за 

допомогою додавання буферних добавок (ацетати і фосфати натрію). 

Довжину полімерних ланцюгів регулюють додаванням активних 
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переносників ланцюга (додецілмеркаптан або діізопропілксантогенді-

сульфід). 

Ефективним коагулянтом для полістирольних латексів є водний розчин 

алюмокалієвих галунів KAl(SO4)2. 

 

2.1.4 Властивості і застосування полістиролу 

 

Термопластичний матеріал полістирол, володіє відмінними 

діелектричними властивостями і високою твердістю, хімічно стійкий за 

відношенням до кислот і лугів, крім оцтової та азотної кислоти. Полістирол 

не розчиняється в аліфатичних вуглеводнях, простих ефірах, нижчих спиртах 

та фенолах. Розчиняється в хлорованих і ароматичних вуглеводнях, в 

ацетоні, в складних ефірах і у власному мономері. Полістирол до 

радіоактивного опромінення стійкий, однак до ультрафіолетових променів 

його стійкість невелика. Він легко забарвлюється, без складнощів склеюється 

і формується, добре піддається обробці механічними способами. Полістирол 

має високу морозостійкість і вологостійкість, а також низьке 

вологопоглинання. Сам полімер фізіологічно нешкідливий, а вироби з нього 

володіють високим глянцем. 

Полімер загального призначення крихкий, має малу теплостійкість і 

низьку ударну міцність, а також температуру розм'якшення, яка становить 

90-95°С.  

Гомополімер менш широко застосовується, ніж різні співполімери 

стиролу, що мають, у порівнянні, підвищені експлуатаційні властивості. 

Наприклад, ударостійкий полістирол має підвищені показники ударної 

в'язкості і широкий діапазон температур. Основним недоліком такого 

полістиролу є низька світлостійкість і термостійкість, яка пов'язана з 

наявністю каучукової фази. Екструзією виробляють також у невеликих 

кількостях плівки та нитки. Використовують його як конструкційний 

матеріал, замість дерева і металів, для виготовлення корпусів приладів і 

апаратів, об'ємних деталей побутових і промислових холодильників, 

ємкостей, бутлів, посуду разового користування, меблів, конторського 

обладнання, іграшок, освітлювальних приладів і арматури до них, валіз, 

авторучок і т.п. Це один з найбільш дешевих і доступних пластиків. 

Галузі застосування АБС-пластиків досить різноманітні. Гарна хімічна 

стійкість і здатність до переробки екструзією забезпечили їм широке 

застосування в виробництві труб для нафтової промисловості, гальванічних 

ванн та ін. Висока механічна міцність і здатність до металізації дають 

можливість використовувати АБС-пластики для виготовлення деталей 

автомобілей. Вони широко застосовуються в електро- і радіотехніці для 

виготовлення корпусів приладів і окремих деталей, у будівництві для 

виготовлення санітарно-технічних виробів та ін.  

Розглянемо представників реакцій полімераналогічних перетворень. 
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2.2 Полівініловий спирт 

 

Полімераналогічні перетворення – єдина можливість одержання 

полівінілового спирту (ПВС): вініловий спирт у вільному вигляді нестійкий 

та самоплинно перетворюється на оцтовий альдегід: 

C

O

H

CH2 CH

OH

CH3
CH CH + H2O

 
Тому полімеризацією вінілового спирту одержати ПВС неможливо. 

При полімераналогічних перетвореннях відбувається взаємодія 

функціональних груп макромолекул з низькомолекулярними агентами, яке не 

впливає на будову основного ланцюга і не змінює ступінь полімеризації. Як 

наслідок у макромолекулах можуть утворюватись нові функціональні групи. 

У загальному вигляді полімераналогічні перетворення можна надати: 
 

CH2 CH

X n

CH2 CH

R m

CH2 CH

Y k

CH2 CH

X  p

n = p + m + k  
 

Найбільш розповсюджене лужне омилення ПВА в зневодженому 

спирті (каталітичний алкоголіз ПВА). Інтенсивність омилення помітно 

знижується при наявності в системі води. Процес омилення можна надати 

схемою: 

CH3

NaOH

CH3COONa+CH2 CH

O

CO
n

CH2 CH

OH
n

CH3OHn , m
n mCH3COOCH3 +

 

                                                                                      ПВС                       метилацетат         ацетатнатрію 

При цьому луг приймає участь не тільки як каталізатор, але і як 

реагент. 

Омилення полівінілацетату в присутності кислот звичайно проводять у 

середовищі етилового спирту. На відміну від процесу лужного омилення в 

даній реакції мінеральна кислота є тільки каталізатором. Процес можна 

надати схемою: 

CH2 CH
C2H5OH

CH3

O

CO

CH2 CH

OH

CH3COOC2H5+

n

n

n
n

H2SO4
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В промисловості найбільше розповсюдження знайшов лужний 

алкоголіз. 

Швидкість процесу лужного алкоголізу визначають модулем ванни 

(співвідношенням ПВА і метанолу) та інтенсивністю перемішування 

реакційного середовища. 

ПВС не розчиняється в метанолі і тому при збільшенні –ОН груп, у 

процесі гідролізу ПВА, він поступово випадає в осад у вигляді порошку, 

гранул у залежності від модуля ванни. 

У випадку коли використовують не абсолютні спирти, а додають 

невелику кількість води, поряд з алкоголізом відбувається і гідроліз. 

Процес одержання ПВС здійснюють як періодично, так і безперервно. 

ПВС у твердому стані являє собою, залежно від умов омилення і вмісту 

ацетатних груп, порошкоподібну або пластівцеподібну речовину від білого 

до кремового кольору, яка не має смаку та запаху і фізіологічно нешкідлива. 

Полівініловий спирт – кристалічний полімер. Він, внаслідок своєї високої 

гігроскопічності, завжди містить до 5% мас. води, яка частково пластифікує 

полімер. Присутність води поліпшує сумісність полімеру з багатьма 

пластифікаторами і полегшує його переробку в вироби. Найбільшого 

поширення для пластифікації ПВС отримали гліцерин і бутиленгліколь. 

Останній надає ПВС морозостійкість більшу, ніж інші пластифікатори. 

Полівініловий спирт стійкий до дії масел і жирів, мастил, вуглеводнів і 

більшості органічних розчинників і застосовується, як правило, в 

пластифікованому вигляді. З нього виготовляють шкіро- і каучукоподібні 

вироби, бензостійкі шланги, прокладки, плівки, волокна, клеї та інші 

матеріали. 

Через повну біологічну нешкідливість, полівініловий спирт широко 

використовується в медицині для виготовлення різних приладів і апаратів, 

хірургічних ниток, що розсмоктуються за мірою загоєння ран, для оболонок 

ліків і т.д. Він також застосовується як желатинізуючий засіб у харчовій 

промисловості, але головним чином – для отримання синтетичного волокна 

„вінол”, яке відрізняється великою міцністю і пластичністю. 

 

2.3 Приклади і завдання до розділу 2 

 

2.3.1 Матеріальні розрахунки виробництва полістиролу для 

спінення марки ПСВ-У
N
-А 

 

В якості вихідних даних для матеріальних розрахунків, візьмемо 

таблицю матеріального балансу виробництва з технологічного регламенту 

[ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Производство 

вспенивающегося полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год "Концерн 

СТИРОЛ" 2006 г.]. 

Як можна побачити з таблиці 2.1, в ній наведені: 

– основні дані технологічного процесу, які ми можемо обрати для 

побудування блок-схеми, а саме стадії: полімеризації, сушіння, розсівання і 
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упакування. Тобто наша блок-схема буде містити три основні блоки, які ми і 

назвемо згідно з стадіями технологічного процесу; 

– масова доля компонента. Користуючись цими даними ми можемо 

заповнити блок-схему усіма необхідними для розрахунків значеннями; 

– масові витрати компонентів. Згідно з цими даними ми можемо 

перерахувати матеріальний баланс виробництва або розрахувати свій, на 

задану продуктивність. 

В якості прикладу проведемо розрахунок на 9255,73 кг/год отриманого 

на склад полістиролу для спінення, притримуючись даних таблиці 

матеріального балансу технологічного регламенту. 

Для початку розрахунків побудуємо блок-схему згідно з стадіями 

технологічного процесу, яка наведена на рис. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Матеріальний баланс виробництва полістиролу для спінення марки ПСВ-У
N
-А 

Завантажено Отримано 

Найменування вихідних 

продуктів і компонентів 

Масові 

витрати, 

кг/операцію 

Масова доля 

компонента,

% 

Найменування вихідних 

продуктів і компонентів 

Масові 

витрати, 

кг/операцію 

Масова доля 

компонента,

% 

1 2 3 4 5 6 

СТАДІЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

Масляна фаза: 

1. Стирол 

2. Ізопентан 

3. Нормальний пентан 

6. Поліетиленовий віск 

7. Перекис бензоїлу 

8. Третбутилпербензоат 

---------------------------------- 

Разом  масляної фази 

Водна фаза: 

1. Персульфат амонію 

2. Трикальцій фосфат 

3. Гідроокис кальцію 

4. Тринатрій фосфат 

5. Дем.вода на технологію 

6. Дем.вода для промивки 

ліній 

 

8788,2 

107,8 

595,0 

16,4 

28,8 

14,4 

--------------- 

9550,6 

 

0,17 

46,5 

0,658 

3,70 

11130,0 

100,0 

 

 

42,18 

0,52 

2,86 

0,08 

0,14 

0,07 

-------------- 

45,85 

 

0,0008 

0,2232 

0,003 

0,018 

53,425 

0,48 

 

Суспензія: 

1. Полістирольний бісер 

2. Водні розчини солей 

---------------------------------- 

Разом  суспензії 

 

Витрати: 

1. Полістиролу при чистці, 

розвантаженні реактора 

2. Пари ізопентану+ 

н.пентану 

3. Пари стиролу  

4. Продукти розкладання 

перекису (СО2) 

---------------------------------- 

Разом  витрат 

 

9371,17 

11281,028 

----------------- 

20652,098 

 

 

25,75 

 

133,53 

 

4,4 

 

14,3 

---------------- 

179,43 

 

44,99 

54,15 

---------------- 

99,14 

 

 

0,13 

 

0,64 

 

0,02 

 

0,07 

--------------- 

0,86 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 

Разом  водної фази 11281,03 54,15    

РАЗОМ 20831,628 100,0 РАЗОМ 20831,628 100,00 

СТАДІЯ СУШІННЯ 

1. Полістирольний бісер 

2. Водні розчини солей 

 

9371,17 

11281,028 

45,38 

54,62 

1. Сухий полістирольний 

бісер 

2. Стічна вода в 

промислові стоки 

3. Витрати полістиролу 

9268,36 

 

11281,028 

102,81 

44,88 

 

54,62 

0,5 

РАЗОМ 20652,198 100,0 РАЗОМ 20652,198 100,00 

СТАДІЯ РОЗСІВАННЯ ТА УПАКУВАННЯ 

1. Полістирол на розсіювання 

2. Софтенол для обробки 

9268,36 

27,77 

99,70 

0,30 

1. Полістирол на склад 

2. Витрати полістиролу   

9255,73 

40,4 

99,57 

0,43 

РАЗОМ 9296,13 100,0 РАЗОМ 9296,13 100,00 
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Блок-схема виробництва 

Стирол 42,18%                                                      

Ізопентан 0,52%                                         

Норм. пентан 2,86%                                                        Відх.полістиролу 0,13% 

ПЕ віск 0,08% 

Перекис бензоїлу 0,14% Пари ізопентану і 

ТБП 0,07%                                      норм. пентану 0,64% 

Дем. вода 53,9%                                                                    Пари стиролу 0,02% 

Na3PO4 0,018% 

K3PO4 0,223%                                 Прод. розкл. ПБ 0,07% 

KOН 0,003% 

NH4OН 0,008% 

 

  

 

 

                   

                                                      Стічні води 54,62% 

              

                                                                                                Полістирол 0,5% 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Софтенол для обр.                                                                                           Полістирол 0,43% 

              0,3% 

 

 

 

 

9255,73 кг/год 

 
Рис. 2.1 – Блок-схема виробництва полістиролу для спінення 
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Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу. 

а) Прихід на стадію розсівання та упакування: 

100 – 0,43 = 99,57 % мас. 

9255,73 – 99,57 % мас. 

х1 – 100%; 

х1 702,9295
57,99

10073,9255



  кг/год. 

Втрати полістиролу складають: 

9295,702 – 9255,73 = 39,972 кг/год. 

Розрахуємо кількість софтенолу для обробки: 

9295,702 – 100% мас. 

х2 – 0,3% мас.; 

х2 887,27
100

3,0702,9295



 кг/год. 

Кількість полістиролу, що надходить на стадію розсівання та 

упакування: 

9295,702 –27,887 = 9267,815 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.2, наведений матеріальний баланс стадії розсівання 

та упакування. 

Таблиця 2.2 – Матеріальний баланс стадії розсівання та упакування 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Полістирол на 

розсівання та 

упакування 

9267,815 99,7 Полістирол на 

склад 

9255,73 99,57 

Софтенол для 

обробки 

27,887 0,3 Втрати 

полістиролу на 

стадії розсівання 

та упакування 

39,972 0,43 

Разом 9295,702 100 Разом 9295,702 100 

б) Прихід на стадію сушіння. 

100 – (54,62 + 0,5) = 44,88 % мас. 

9267,815– 44,88 % мас. 

х3 – 100% мас.; 

х3 211,20650
88,44

100815,9267



  кг/год. 

Втрати полістиролу складають: 

20650,211 – 100% мас. 

х4 – 0,5% мас.; 

х4 251,103
100

5,0211,20650



  кг/год. 

Розрахуємо кількість стічних вод на стадії сушіння: 

20650,211 – 100% мас. 

х5 – 54,62% мас.; 

х5 145,11279
100

62,54211,20650



  кг/год. 
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Полістирольний бісер, який знаходиться у водному розчині солей: 

100 – 54,62 = 45,38 % мас. 

20650,211 – 100% мас. 

х6 – 45,38% мас.; 

х6 066,9371
100

38,45211,20650



  кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.3, наведений матеріальний баланс стадії сушіння. 

Таблиця 2.3 – Матеріальний баланс стадії сушіння 

Завантажено кг/год % 

мас. 

Отримано кг/год % 

мас. 

Полістирольний 

бісер 

9371,066 45,38 Полістирол на розсівання 

та упакування 
 

9267,815 

 

44,88 

Водний розчин 

солей 

11279,145 54,62 Втрати полістиролу на 

стадії сушіння 

103,251 0,5 

Стічні води 11279,145 54,62 

Разом 20650,211 100 Разом 20650,211 100 

в) Прихід на стадію полімеризації 
100 – 0,86 = 99,14 % мас. 

20650,211 – 99,14 % мас. 

х7 – 100% мас.; 

х7 343,20829
14,99

100211,20650



  кг/год. 

Втрати полістиролу складають: 
20829,343 – 20650,211 = 179,132 кг/год. 

Розрахуємо витрати за складом: 

– відходи полістиролу: 
179,132 – 0,86 % мас. 

х8 – 0,13% мас.; 

х8 078,27
86,0

13,0132,179



  кг/год; 

– пара ізопентану і нормального пентану: 
179,132 – 0,86 % мас. 

х9 – 0,64% мас.; 

х9 308,133
86,0

64,0132,179



  кг/год; 

– пара стиролу: 

179,132 – 0,86 % мас. 

х10 – 0,02% мас.; 

х10 166,4
86,0

02,0132,179



  кг/год; 

– продукти розкладання перекису СО2: 

179,132 – 0,86 % мас. 

х11 – 0,07% мас.; 

х11 581,14
86,0

07,0132,179



  кг/год. 
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Враховуючи, що водний розчин солей складає 11279,145 кг/год, то його 

відсотковий склад на стадії полімеризації буде складати: 

20829,343 – 100 % мас. 

11279,145 – х12 % мас.; 

х12 15,54
343,20829

100145,11279



 %. 

Розрахуємо кількість полістирольного бісеру на стадії полімеризації: 

100 – (54,15+0,86) = 44,99 % мас. 

20829,343 – 100 % мас. 

х13 – 44,99 % мас.; 

х13 121,9371
100

99,44343,20829



  кг/год. 

Розрахуємо кількість масляної фази: 

100 – 54,15 = 45,85 % мас. 

20829,343 – 11279,145 = 9550,198 кг/год. 

Розрахунок масляної фази: 

а) Стирол: 

9550,198 – 45,85 % мас. 

х14 – 42,18 % мас.; 

х14 766,8785
85,45

18,42198,9550



  кг/год. 

б) Ізопентан:       

9550,198 – 45,85 % мас. 

х15 – 0,52 % мас.; 

х15 312,108
85,45

52,0198,9550



  кг/год. 

в) Нормальний пентан: 

9550,198 – 45,85 % мас. 

х16 – 2,86 % мас.; 

х16 716,595
85,45

86,2198,9550



  кг/год. 

г) Поліетиленовий віск: 

9550,198 – 45,85 % мас. 

х17 – 0,08 % мас.; 

х17 663,16
85,45

08,0198,9550



  кг/год. 

ґ) Перекис бензоїлу: 

9550,198 – 45,85 % мас. 

х18 – 0,14 % мас.; 

х18 161,29
85,45

14,0198,9550



  кг/год. 

д) Третбутилпербензоат: 
 

9550,198 – 45,85 % мас. 

х19 – 0,07 % мас.; 
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х19 580,14
85,45

07,0198,9550



  кг/год. 

Розрахунок водної фази: 

а) Персульфат амонію: 

11279,145 – 54,15 % мас. 

х20 – 0,0008 % мас.; 

х20 167,0
15,54

0008,0145,11279



  кг/год. 

б) Трикалійфосфат: 

11279,145 – 54,15 % мас. 

х21 – 0,2232 % мас.; 

х21 491,46
15,54

2232,0145,11279



  кг/год. 

в) Гідроксид калію: 

11279,145 – 54,15 % мас. 

х22 – 0,003 % мас.; 

х22 625,0
15,54

003,0145,11279



  кг/год. 

г) Тринатрійфосфат: 

11279,145 – 54,15 % мас. 

х23 – 0,018 % мас.; 

х23 749,3
15,54

018,0145,11279



  кг/год. 

в) Демінералізована вода: 

11279,145 – 54,15 % мас. 

х24 – 53,905 % мас.; 

х24 113,11228
15,54

905,53145,11279



  кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.4, наведений матеріальний баланс стадії полімеризації. 

Таблиця 2.4 – Матеріальний баланс стадії полімеризації 

Завантажено кг/год 
% 

мас. 
Отримано кг/год 

% 

мас. 

1 2 3 4 5 6 

Стирол 8785,766 42,18 Полістирольний 

бісер 

9371,121 44,99 

Ізопентан 108,312 0,52 

Нормальний пентан 595,716 2,86 Водний розчин 

солей 

11279,145 54,15 

Поліетиленовий віск 16,663 0,08 

Перекис бензоїлу 29,161 0,14 Відходи 

полістиролу 

27,078 0,13 

Третбутилпербензоат 14,580 0,07 

Персульфат амонію 0,167 0,0008 Пара ізопентану 

і нормального 

пентану 

133,308 0,64 

Трикалійфосфат 46,491 0,2232 

Гідроксид калію 0,625 0,003 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 

Тринатрійфосфат 3,749 0,018 Пара стиролу 4,166 0,02 

Демінералізована 

вода 

11228,113 53,905 Продукти 

розкладання 

перекису СО2 

14,581 0,07 

Разом 20829,343 100 Разом 20650,211 100 

 

Нижче, в таблиці 2.5, наведений зведений матеріальний баланс 

виробництва полістиролу для спінення. 

Для розрахунку кількості компонентів за т/рік приймемо умовно 

Теф.=7968 год (при розрахунку матеріального балансу Теф. розраховується з 

огляду на дані регламенту підприємства). 

Таблиця 2.5 – Зведений матеріальний баланс 

Завантажено 
Кількість Коеф. витрат 

т/т гот. прод. кг/год т/доб т/рік 

1 2 3 4 5 

Стирол 8785,766 210,858 70004,983 0,94922 

Ізопентан 108,312 2,599 863,030 0,01170 

Нормальний пентан 595,716 14,297 4746,665 0,06436 

Поліетиленовий віск 16,663 0,400 132,771 0,00180 

Перекис бензоїлу 29,161 0,700 232,355 0,00315 

Третбутилпербензоат 14,580 0,350 116,173 0,00158 

NH4ОН 0,167 0,004 1,331 0,00002 

Na3PO4 3,749 0,090 29,872 0,00041 

К3PO4 46,491 1,116 370,440 0,00502 

КОН 0,625 0,015 4,980 0,00007 

Демінералізована 

вода 

11228,113 269,475 89465,604 1,21310 

Софтенол 27,887 0,669 222,204 0,00301 

Разом 20857,230 500,574 166190,409 2,25344 

Одержано кг/год т/доб т/рік Коеф. витрат 

т/т гот. прод. 

Полістирол на склад 9255,73 222,138 73749,657 1,00000 

Відходи полістиролу 27,078 0,650 215,758 0,00293 

Пара ізопентану і 

нормального пентану 

133,308 3,199 1062,198 0,01440 

Пара стиролу 4,166 0,100 33,195 0,00045 

Продукти розкладу 

перекису, СО2 

14,581 0,350 116,181 0,00158 

Втрати полістиролу 

на стадії сушіння 

103,251 2,478 822,704 0,01116 

Стічні води 11279,145 270,699 89872,227 1,21861 
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 

Втрати полістиролу 

на стадії розсівання 

та упакування 

39,972 0,959 318,497 0,00432 

Разом 20857,231 500,574 166190,417 2,25344 
 

2.3.2 Матеріальні розрахунки виробництва емульсійного 

полістиролу  

Якщо нема щорічних підсумкових регламентних даних, тоді 

матеріальний баланс виробництва можна розрахувати з огляду на літературні 

дані, користуючись наведеною рецептурою та описом технологічного 

процесу (для будь-якого полімеру, не обов’язково для полістиролу). 

Для прикладу візьмемо опис технологічного процесу виробництва 

емульсійного полістиролу наведеного в (Технология пластических масс / Под 

ред. В.В. Коршака. – М.: Химия, 1985. – на 85 сторінці). 

Технологічний процес виробництва емульсійного полістиролу 

складається з наступних стадій: підготовка сировини (очищення мономера, 

розчинення ініціатора, емульгатора та електроліту для коагуляції полімеру), 

полімеризація стиролу, коагуляція (осадження) полістиролу, промивання та 

центрифугування полімеру, сушіння полімеру, просівання і грануляція 

полістиролу, розфасування та упакування готового продукту. Перед 

полімеризацією з мономера видаляють інгібітор - гідрохінон (промиванням 5 

10%-вим за масою розчином лугу з наступним відмиванням лугу. 

Полімеризацію проводять при 95-96°С протягом 7-8 год до вмісту 

залишкового стиролу в полімері не більше 0,5% мас. Процес складається зі 

стадій приготування емульсії і власне полімеризації. 

Для проведення полімеризації використовують демінералізовану воду, 

оскільки присутність солей у воді: по-перше – знижує стійкість емульсії; по-

друге – забруднює полімер, погіршуючи його діелектричні властивості. 

Для коагуляції отриманого латексу в промисловості часто 

застосовуються алюмокалієві галуни AlK(SO4)2. 

Типова рецептура емульсійного полістиролу (в мас. ч.) складає: 

Стирол 100. 

Вода 200-300. 

Емульгатор (олеат натрію) 1-3. 

Їдкий натр 0,2. 

Ініціатор 0,25-0,5. 

 Нижче, на рис. 2.2, наведена блок-схема виробництва емульсійного 

полістиролу, яка зроблена на основі вище описаних даних, взятих з вище 

цитованого підручника. Рецептура в мас. ч. перерахована у відсотковий вміст 

кожного компонента, шляхом знайдення загальної кількості компонентів у 

мас. ч. і перерахування через пропорцію, наприклад: сума всіх компонентів 

дорівнює 302,48 мас. ч. Складемо пропорцію, наприклад для розрахунку 

відсоткового вмісту стиролу: 
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302,48 – 100 % мас. 

100 – х1 % мас.; 

х1 06,33
48,302

100100



  кг/год. 
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Рис. 2.2 – Блок-схема виробництва емульсійного полістиролу 
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Тоді матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу будуть: 

а) Прихід на стадію просівання і грануляції: 

Розрахуємо кількість висушеного полістиролу 

100 – 0,2 = 99,8 % мас. 

1000 – 99,8 % мас. 

х2 – 100% мас.; 

х2 004,1002
8,99

1001000



  кг/год. 

Розрахуємо втрати полістиролу на стадії просівання і грануляції: 

1002,004 – 1000 = 2,004 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.6, наведений матеріальний баланс стадії просівання 

і грануляції. 

Таблиця 2.6 – Матеріальний баланс стадії просівання і грануляції 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Висушений 

полістирол 

1002,004 100 Полістирол 1000 99,8 

Втрати 

полістиролу на 

стадії просівання і 

грануляції 

2,004 0,2 

Разом 1002,004 100 Разом 1002,004 100 

 

б) Прихід на стадію сушіння: 

100 – 59,5 = 40,5 % мас. 

1002,004 – 40,5 % мас. 

х3 – 100% мас.; 

х3 084,2474
5,40

100004,1002



  кг/год. 

Розрахуємо втрати на стадії сушіння: 

2474,084 – 1002,004 = 1472,08 кг/год. 

Нижче в таблиці 2.7 наведений матеріальний баланс стадії сушіння. 

Таблиця 2.7 – Матеріальний баланс стадії сушіння 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Промитий 

полістирол з 

вологістю 60% 

2474,084 100 Висушений 

полістирол 

1002,004 40,5 

Втрати води 

при сушінні 

1472,08 59,5 

Разом 2474,084 100 Разом 2474,084 100 

 

в) Прихід на стадію промивання: 

100 –0,3 = 99,7 % мас. 

2474,084– 99,7 % мас. 

х4 – 100% мас.; 

х4 53,2481
7,99

100084,2474



  кг/год. 
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Розрахуємо втрати на стадії промивання: 

2481,53 – 2474,084 = 7,446 кг/год. 

Розрахуємо кількість висадженого полістиролу: 

100 –60 = 40 % мас. 

2481,53 – 100 % мас. 

х5 – 40% мас.; 

х5 612,992
100

4053,2481



  кг/год. 

Розрахуємо кількість води необхідної для промивання полістиролу: 

2481,53 – 992,612 = 1488,918 кг/год. 

Нижче в таблиці 2.8 наведений матеріальний баланс стадії промивання. 

Таблиця 2.8 – Матеріальний баланс стадії промивання 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Висаджений 

полістирол 

992,612 40 Промитий 

полістирол з 

вологістю 60 % 

2474,084 99,7 

Вода для 

промивання 

1488,918 60 Втрати 

полістиролу на 

стадії промивання 

7,446 0,3 

Разом 2481,53 100 Разом 2481,53 100 

 

г) Прихід на стадію коагуляції: 

100 –76 = 24 % мас. 

992,612 – 24 % мас. 

х6 – 100% мас.; 

х6 883,4135
24

100612,992



  кг/год. 

Розрахуємо втрати на стадії коагуляції: 

4135,883 – 992,612 = 3143,271 кг/год. 

Мономер, що не прореагував буде складати: 

4135,883 – 100 % мас. 

х7 – 3 % мас.; 

х7 076,124
100

3883,4135



  кг/год. 

Втрати складають: 

4135,883 – 992,612 – 124,076 = 3019,195 кг/год. 

Розрахуємо кількість полістирольного латексу: 

100 –10 = 90 % мас. 

4135,883 – 100 % мас. 

х8 – 90 % мас.; 

х8 295,3722
100

90883,4135



  кг/год. 

Розрахуємо кількість завантаженого електроліту AlK(SO4)2: 

4135,883 – 3722,295 = 413,588 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.9, наведений матеріальний баланс стадії коагуляції. 
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Таблиця 2.9 – Матеріальний баланс стадії коагуляції 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Полістирольний 

латекс 

3722,295 90 Висаджений 

полістирол 

992,612 24 

Коагулятор 

(AlK(SO4)2) 

413,588 10 Маточний розчин 3019,195 73 

Втрати 

непрореагованого 

мономера 

124,076 3 

Разом 4135,883 100 Разом 4135,883 100 

 

д) Прихід на стадію полімеризації: 

100 – 0,5 = 99,5 % мас. 

3722,295 – 99,5 % мас. 

х9 – 100% мас.; 

х9 3741
5,99

100295,3722



  кг/год. 

Розрахуємо втрати на стадії полімеризації: 

3741 – 3722,295 = 18,705 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.10, наведений матеріальний баланс стадії 

полімеризації. 

Таблиця 2.10 – Матеріальний баланс стадії полімеризації 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Розчин стиролу 

у воді з 

добавками 

3741 100 Полістирольний 

латекс 

3722,295 99,5 

Втрати води при 

сушінні 

18,705 0,5 

Разом 3741 100 Разом 3741 100 

 

е) Прихід на стадію підготовки сировини: 

100 – 1,02 = 98,98 % мас. 

3741 – 98,98 % мас. 

х10 – 100% мас.; 

х10 551,3779
98,98

1003741



  кг/год. 

Розрахуємо втрати на стадії підготовки сировини: 

3779,551 – 3741= 38,551 кг/год. 

Розрахуємо прихід на стадію підготовки сировини по компонентах: 

– стирол: 

3779,551 – 100 % мас. 

х11 – 33,06 % мас.; 

х11 520,1249
100

06,33551,3779



  кг/год; 

– вода: 
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3779,551 – 100 % мас. 

х12 – 66,12 % мас.; 

х12 039,2499
100

12,66551,3779



  кг/год; 

– емульгатор: 

3779,551 – 100 % мас. 

х13 – 0,66 % мас.; 

х13 945,24
100

66,0551,3779



  кг/год; 

– NаОН: 

3779,551 – 100 % мас. 

х14 – 0,07 % мас.; 

х14 646,2
100

07,0551,3779



  кг/год; 

– ініціатор: 

3779,551 – 100 % мас. 

х15 – 0,09 % мас.; 

х15 402,3
100

09,0551,3779



  кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.11, наведений матеріальний баланс стадії 

підготовки сировини. 

Таблиця 2.11 – Матеріальний баланс стадії підготовки сировини 

Завантажено кг/год % мас. Отримано кг/год % мас. 

Стирол 1249,520 33,06 Розчин стиролу у 

воді з добавками 

3741 98,98 

Вода 2499,039 66,12 

Емульгатор 24,945 0,66 Втрати на стадії 

підготовки 

сировини 

38,551 1,02 

NаОН 2,646 0,07 

Ініціатор 3,402 0,09 

Разом 3779,552 100 Разом 3779,551 100 

 

Нижче, в таблиці 2.12, наведений зведений матеріальний баланс 

виробництва емульсійного полістиролу. 

Таблиця 2.12 – Зведений матеріальний баланс 

Завантажено Кількість Коеф. витрат 

т/т гот. прод.  кг/год т/доб т/рік 

1 2 3 4 5 

Стирол 1249,520 29,988 9956,175 1,24952 

Вода 2499,039 59,977 19912,343 2,49904 

Емульгатор 24,945 0,599 198,762 0,02495 

NаОН 2,646 0,064 21,083 0,00265 

Ініціатор 3,402 0,082 27,107 0,00340 

Коагулятор 

(AlK(SO4)2) 

413,588 9,926 3295,469 0,41359 

Вода для промивки 1488,918 35,734 11863,699 1,48892 
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Продовження таблиці 2.12 

 

1 2 3 4 5 

Разом 5682,058 136,369 45274,638 5,68206 

Одержано кг/год т/доб т/рік Коеф. вират 

т/т гот.прод. 

Емульсійний 

полістирол 

1000 24,000 7968,000 1,00000 

Втрати на стадії 

підготовки сировини 

38,551 0,925 307,174 0,03855 

Втрати води при 

сушінні 

18,705 0,449 149,041 0,01871 

Маточний розчин 3019,195 72,461 24056,946 3,01920 

Втрати 

непрореагованого 

мономера 

124,076 2,978 988,638 0,12408 

Втрати полістиролу 

на стадії промивання 

7,446 0,179 59,330 0,00745 

Втрати води при 

сушінні 

1472,08 35,330 11729,533 1,47208 

Втрати полістиролу 

на стадії просівання і 

грануляції 

2,004 0,048 15,968 0,00200 

Разом 5682,057 136,369 45274,630 5,68206 

 

2.3.3 Матеріальні розрахунки виробництва удароміцного 

полістиролу  

 

 

Дані для розрахунків взяті з технологічного регламенту [ВРЕМЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Производство ударопрочного 

полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год "Концерн СТИРОЛ" 2006 г.]. 

 

Нижче на рис. 2.3 наведена блок-схема виробництва удароміцного 

полістиролу. 
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                                                                    15000 т/рік 

 
Рис. 2.3 – Блок-схема виробництва удароміцного полістиролу 

 

Вихідні дані для матеріальних розрахунків 

Вихідні дані надані нижче у таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 – Кількість сировини, що надходить на першу стадію 

Назва сировини Завантажено,% 

1 2 

Стирол 86,16 

Каучук 6,18 

Вазелінове масло 1,15 
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     2,4% 
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 7,43% 

  

                  ТiO2   20,45% 

                   

      Антиоксидант 4,1% 

                    

       Бензол 6,04% 

 

      Стеарат цинку 1,7% 

 

 

Підготовка концентрату барвників 

 

 

 Екструзія, грануляція, пакування  

1,5% 
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Продовження таблиці 2.13 

1 2 

Меркаптан 0,1 

Полігард 0,55 

Повернений стирол 5,56 

Третбутил пербензоат 0,3 

Разом 100 

 

У таблиці 2.14 надані вихідні дані, до п’ятої стадії.  

Таблиця 2.14 – Кількість сировини, що надходить на п’яту стадію 

Назва сировини Завантажено,% 

Полістирол 67,71 

Двоокис титану 20,45 

Антиоксидант 4,1 

Бензол П 6,04 

Стеорат  цинку 1,7 

Разом 100 

 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу 

а) Визначення ефективного фонду робочого часу  

Ефективний фонд робочого часу: 
 

Теф = Ткал - Тпл - Ттехн =  8760 − 120 − 408 = 8232 год, 
 

Теф – ефективний фонд робочого часу; 

Ткал – календарний фонд робочого часу зупинки (5 днів); 

Ттехн – технологічні зупинки (17 днів). 
 

б) Визначення продуктивності цеху 

Продуктивність базового виробництва 15000 т/рік. За темою проекту 

продуктивність цеху збільшується на 39% від базового виробництва і буде 

дорівнювати – 15000*1,39 = 20850 т/рік. 

Тоді задана годинна продуктивність цеху буде складати: 
 

20850*1000/8232 = 2532,799 кг/год. 
 

в) Надходження на стадію екструзії, грануляції та пакування 

Знаходимо кількість розплаву полістиролу з концентратом барвників: 

100-1,5= 98,5% мас. 
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2532,79 кг/год – 98,5% мас. 

х1 – 100 % мас. 

х1 =  2532, 79*100/98,5 = 2571,4 кг/год. 

Розраховуємо витрати:  

2571,4–2532,79 =38,61  кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.15, наведений матеріальний баланс стадії екструзії, 

грануляції та пакування. 

Таблиця 2.15 − Матеріальний баланс на стадії екструзії, грануляції та 

пакування 

Завантажено  кг/год. % мас. Одержано кг/год. % мас. 

Розплав 

полістиролу з 

барвником 

2571,4 100 Гранули забарвленого 

полістиролу 

2532,79 98,5 

Втрати на стадії 

екструзії, грануляції 

та пакування 

38,61 1,5 

Разом 2571,4 100 Разом 2571,4 100 

 

г) Надходження на стадію підготовки концентрату барвника  

Розплав полістиролу складає: 

100%-5,2% = 94,8% мас. 

2571,4  кг/год – 100% мас. 

х2 –  94,8% мас. 

х2 = 2571,4 *94,8/100 = 2437,69 кг/год. 

Концентрат барвників: 

2571,4 – 2437,69=133,71 кг/год. 

Кількість концентрату барвників, який надходить на стадію підготовки 

концентрату барвників з урахуванням витрат: 

100-7,43 = 92,57% мас. 

133,71 кг/год – 92,57% мас. 

х3 – 100% мас. 

х3 = 133,71 *100 /92,57 = 144,44 кг/год. 

Розрахуємо витрати: 

144,44 – 133,71 = 10,73 кг/год. 

Прихід на стадію «підготовка концентрату барвників» по компонентах. 

Полістирол: 

144,44 *67,71/100 = 97,802 кг/год. 

Двоокис титану: 

144,44 *20,45/100 = 29,54 кг/год. 

Антиоксидант: 

144,44 *4,1/100 = 5,92 кг/год. 

Бензол П: 

144,44 *6,04/100 = 8,73 кг/год. 

Стеорат цинку: 

144,44 *1,7/100 =2,46 кг/год. 
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Нижче в таблиці 2.16 наведений матеріальний баланс стадії підготовки 

концентрату барвників. 

Таблиця 2.16 − Матеріальний баланс стадії підготовки концентрату 

барвників 

Завантажено кг/год. % мас. Одержано кг/год. % мас. 

Розплав 

полістиролу 

2437,69  Розплав 

полістиролу з 

барвником 

2571,4 94,8 

Концентрат 

барвника: 

Полістирол 

 

144,44 

97,8 

 

 

67,71 

Двоокис титану  29,54 20,45 Втрати на стадії 

підготовки 

концентрату 

барвників 

10,73 5,2 

Антиоксидант 5,92 4,1 

Бензол П  8,73 6,04 

Стеорат цинку  2,46 1,7 

Разом 2582,14 100 Разом 2582,14 100 

 

д) Надходження  на стадію вакуумування 

Визначаємо кількість розчину полістиролу з непрореагованим 

мономером, який надходить на стадію вакуумування: 

100 – 2,41 = 97,59% мас. 

2437,69 кг/год – 97,59 % мас. 

х4 – 100% мас. 

х4 = 2437,69 *100/97,59 = 2497,89 кг/год. 

Непрореагований мономер складає: 

2497,89кг /год – 100% мас. 

х5 – 2% 

х5 = 2497,89*2/100 = 49,96 кг/год. 

Витрати складають: 

2497,89– 2437,69 – 49,96 = 10,24 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.17, наведений матеріальний баланс стадії 

вакуумування. 

Таблиця 2.17 − Матеріальний баланс стадії вакуумування 

Завантажено  кг/год. % мас. Одержано  кг/год. % мас. 

Розплав 

полістиролу  

з непрореагованим  

мономером 

2497,89 100 Розплав 

полістиролу  

2437,69 97,59 

Непрореагований 

мономер 

49,96 2 

Втрати на стадії 

вакуумування 

10,24 0,41 

Разом 2497,89 100 Разом 2497,89 100 

 

е) Надходження на стадію полімеризації 
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Прихід на стадію полімеризації розплаву ПС з непрореагованим 

мономером: 

100-0,27 = 99,73% мас. 

2497,89 кг/год – 99,72% мас. 

х6 – 100% мас. 

х6 = 2497,89*100/99,72 = 2504,9 кг/год. 

Розраховуємо витрати: 

2504,9 – 2497,89 = 7,01 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.18, наведений матеріальний баланс стадії 

полімеризації. 

  Таблиця 2.18 − Матеріальний баланс стадії полімеризації 

Завантажено  кг/год. % мас. Одержано  кг/год. % мас. 

Розплав 

полістиролу з 

непрореагованим 

мономером 

2504,9 100 Розплав 

полістиролу з 

непрореагованим 

мономером 

2497,89 99,73 

Втрати на стадії 

полімеризації 

7,01 0,27 

Разом 2504,9 100 Разом 2504,9 100 

 

ж) Надходження на стадію форполімеризації 

Знаходимо кількість розчину каучуку в стиролі з добавками на другій 

стадії: 

100-0,3 = 99,7% мас. 

2504,9 кг/год – 99,8 % мас. 

х7 – 100% мас. 

х7 = 2504,9 *100/99,8 = 2509,92 кг/год. 

Розраховуємо витрати:  

2509,92 – 2504,9 = 5,02 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.19, наведений матеріальний баланс стадії 

форполімеризації. 

  Таблиця 2.19 − Матеріальний баланс стадії форполімеризації 

Завантажено  кг/год. % мас. Одержано  кг/год. % мас. 

Розчин 

каучуку в 

стиролі з  

добавками 

2509,92 100 Розчин полістиролу 

з непрореагованим 

мономером 

2497,89 99,7 

Втрати  на стадії 

форполімеризації 

5,02 0,3 

Разом 2509,92 100 Разом 2502,92 100 

 

з) Надходження на стадію підготовки розчину каучуку 

Знаходимо кількість розчину каучуку в стиролі на першій стадії: 

100-0,2 = 99,8% мас. 
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3263,22 кг/год – 99,8% мас. 

х8 - 100 % мас. 

х8 = 2509,92*100/99,8% = 2514,95 кг/год. 

Розраховуємо витрати:  

2514,95 – 2509,92 = 5,03 кг/год. 

Прихід на стадію «підготовки розчину каучуку» по компонентах: 

Стирол 2514,95 *86,16/100 = 2166,88 кг/год. 

Каучук 2514,95 *6,18/100 = 155,43 кг/год. 

Вазелінове масло 2514,95 *1,15/100 = 28,92 кг/год. 

Меркаптан 2514,95 *0,1/100 = 2,51 кг/год. 

Полігард 2514,95 *0,55/100 = 13,83 кг/год. 

Повернений стирол 2514,95 *5,56/100 = 139,83 кг/год. 

Третбутил пербензоат 2514,95 *0,3/100 = 7,54 кг/год. 

Нижче, в таблиці 2.20, наведений матеріальний баланс стадії 

форполімеризації. 

Таблиця 2.20 −  Матеріальний баланс стадії підготовки розчину 

каучуку в стиролі 

Завантажено  кг/год. % мас. Одержано  кг/год. % мас. 

Стирол 2166,88 86,16 Розчин каучуку в 

стиролі з 

добавками 

2509,92 99,8 

Каучук 155,43 6,18 

Третбутил 

пербензоат 

7,54 0,3 

Втрати на стадії 

підготовки 

розчину каучуку 

в стиролі 

5,03 0,2 

Вазелінове масло  28,92 1,15 

Меркаптан  2,51 0,1 

Полігард  13,83 0,55 

Повернений стирол 139,83 5,56 

Разом 2514,95 100 Разом 2514,95 100 

 

Нижче, в таблиці 2.21, наведений зведений матеріальний баланс 

виробництва удароміцного полістиролу. 

Таблиця 2.21 − Зведений матеріальний баланс. 

Завантажено  Кількість  Витратний 

коефіцієнт 

т(кг)/т  

гот. прод. 

кг/год. т/добу т/рік 

1 2 3 4 5 

Стирол  2166,88 520,051 17 837,756 0,85553 

Каучук  155,43 37,303 1 279,500 0,06137 

Вазелінове 

масло 

28,92 6,941 238,069 0,01142 

Меркаптан  2,51 0,602 20,662 0,00099 

Полігард  13,83 3,319 113,849 0,00546 

Двоокис титану 29,54 7,090 243,173 0,01166 
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     Продовження таблиці 2.21 

 

1 2 3 4 5 

Антиоксидант  5,92 1,421 48,733 0,00234 

Бензол 8,73 2,095 71,865 0,00345 

Стеорат цинку 2,46 0,590 20,251 0,00097 

Полістирол  97,8 23,472 805,090 0,03861 

Третбутил 

пербензоат 

7,54 1,810 62,069 0,00298 

      Разом: 2519,56 604,694 20 741,018 0,99478 

Одержано Кількість  Витратний 

коефіцієнт 

т(кг)/т  

гот. прод. 

кг/год. т/добу т/рік  

Гранули 

забарвленого 

полістиролу 

2532,79 60,78696 20849,927 0,95500 

Втрати при 

грануляції, 

екструзії та 

вакуумуванні 

38,61 926,64 317,838 0,01300 

Втрати при 

вакуумуванні 

10,24 245,76 84,296 0,00300 

Втрати при 

підготовці 

концентрату 

барвників 

10,73 257,52 88,329 0,00400 

Непрореагова-

ний мономер 

49,96 1199,04 411,271 0,01800 

Втрати при 

полімеризації 

7,01 168,24 57,706 0,00200 

Втрати при 

форполімериза-

ції 

5,02 120,48 41,325 0,00200 

Втрати при 

підготовці 

розчину 

каучуку в 

стиролі 

5,03 120,72 41,407 0,00200 

Разом 2659,39 3099,18696 21892,09848 0,99900 
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3 АКРИЛАТИ 

 

Найбільш важливими представниками цього класу полімерів є 

полімери ефірів, нітрилів та амідів акрилової і метакрилової кислот. 

 

3.1 Полімери ефірів акрилової і метакрилової кислот 

 

Завдяки чудовим оптичним властивостям, ідеальній прозорості, 

легкості забарвлення у всілякі кольори, підвищеній атмосферостійкості, 

твердості, ударної міцності, стійкості до бензинів і мастил виробництво 

метакрилових і акрилових полімерів у світі досягло широкого масштабу. Так, 

вже до початку 60-х рр. XX-го сторіччя виробництво поліметакрилату в 

окремих країнах становило: у ФРН – 2060 т/рік, в Англії – 15000 т/рік і в 

США – 68000 т/рік. 

Акрилати і метакрилати можна полімеризувати і співполімеризувати 

усіма відомими методами, що сприяє розширенню асортименту вироблених 

промисловістю акрилових полімерів. Однак найважливіше технічне значення 

з всіх акрилових полімерів має поліметилметакрилат (ПММА), що має 

надвисокі фізико-механічні та оптичні властивості. Полімери похідних 

акрилової і метакрилової кислоти, які одержані різними способами, помітним 

чином відрізняються за властивостям і, як наслідок, – за своїм призначенням. 

Тому до кожного з типу мономерів доцільно застосовувати певні методи 

полімеризації, найбільш відповідні саме для них. Так, похідні кислоти 

метакрилової переважно полімеризують у масі мономера (блоковим 

методом). Широко поширений також суспензійний метод, що дозволяє 

отримувати як гомо- так і кополімери похідних кислоти метакрилової. 

Акрилові мономери найкраще полімеризувати в емульсії або в розчині, а 

суспензійний метод використовують для спільної полімеризації з іншими 

вініловими мономерами. 

Метакрилові та акрилові ефіри легко полімеризуються, оскільки мають 

значні асиметричності молекул. 

Процес полімеризації має радикальний ланцюговий характер. Він 

проходить під дією перекисів, тепла, світла та інших факторів, які ініціюють 

зростання вільних радикалів. 

Термічну полімеризацію застосовують дуже рідко, оскільки процес 

протікає повільно. Ефіри полімеризуються в присутності ініціаторів – 

водорозчинних перекисів і перекису бензоїлу. 

Для ініційованої полімеризації ефірів розроблені три методи – це 

водоемульсійний, блоковий і в розчинниках. Полімеризація блоковим 

методом застосовується для виробництва поліметилметакрилату – 

органічного скла, який має вигляд безбарвних і прозорих блоків і пластин. 
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3.1.1 Одержання поліметилметакрилату в масі мономера 

 

У вигляді блочного полімеру поліметилметакрилат одержують за 

допомогою ретельного змішування перекису бензоїлу (ініціатора) з 

мономером та стружкою поліметилметакрилату, суміш якої потім заливають 

в скляні або інші форми. 

Основною складністю процесу блокової полімеризації є складність 

регулювання температур всередині блоків. Оскільки полімер має малу 

теплопровідність, а сама полімеризація супроводжується екзотермічністю, 

через що збільшується швидкість реакції і різко підвищується температура, 

перегріви всередині блоків неминучі. В результаті мономер випаровується, і 

утворюються здуття. 

Уникнути здуття можна за допомогою змін температури полімеризації 

і концентрації ініціатора. Чим більшої товщини потрібний блок, тим 

концентрація ініціатора повинна бути меншою, а підйом температур треба 

проводити в більш повільному темпі. 

Виробництво органічного скла відбувається в такій послідовності: 

готують форми, потім відбувається заливка і попередня форполімеризація, 

потім проводять проміжний етап полімеризації та остаточну полімеризацію,  

після чого форми роз'єднують. 

На виготовлення форми йде два листи, чисто вимитого дзеркального 

силікатного скла. На одному з них по краю поміщають з еластичного і 

гнучкого матеріалу прокладки, які по висоті повинні рівнятися товщині 

виготовлюваного блока, потім краї обклеюють тонким і міцним папером, при 

цьому залишаючи отвір для заливки мономера. 

Одночасно готується суміш з мономера, ініціатора і пластифікатора та 

стружки поліметилметакрилату (до 30% мас.), яку треба ретельно 

перемішати. Суміш можна готувати в нікелевому казані з якірною або 

пропелерною мішалкою, який герметично закривається сферичною 

кришкою. Для завантаження та розвантаження всіх компонентів на кришці є 

штуцер і люк. Суміш перемішується протягом 30-60 хвилин при звичайній 

температурі. Після закінчення перемішування, суміш надходить через 

зливний штуцер у вагові мірники, а потім у форми через лійку. 

Полімеризація акрилатів проводиться шляхом послідовного 

проходження залитих форм ряду камер, які мають різну температуру. При 

цьому в першій камері, в якій підтримується температура 45-55°С, форми 

повинні знаходитися 4-6 годин, у другій при температурі 60-65°С – 8-10 

годин, а в третій, в якій температура вже 85-125°С – 8 годин. 

Після закінчення полімеризації форми занурюються у воду. Це дає 

можливість легко відокремити блоки від силікатних стекол. Потім готові 

листи направляються на обрізання країв і полірування. Листи повинні за 

своїми фізико-механічними властивостями відповідати технічним умовам і 

допускам за товщиною, не мати здувань та міхурів і бути прозорими. 

Поліметилметакрилатні стекла можуть мати різну товщину, яка 

варіюється від 0,5 до 50 мм. 
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3.1.2 Виробництво акрилових полімерів емульсійним способом 

 

Для отримання стійких водний дисперсій типу латексу, пресувальних і 

ливарних порошків застосовується спосіб емульсійної полімеризації 

акрилатів. Вода та акриловий ефір беруться у співвідношенні 2 : 1. 

Застосування «бісерного» методу емульсійної полімеризації підходить 

для приготування пресувальних порошків у вигляді гранульованого 

полімеру, з яких виробляють жорсткі і пружні матеріали. 

Зроблені на основі полімерів метилметакрилату пресувальні матеріали 

мають наступні фізико-хімічні властивості: питома маса 1,2, водопоглинання 

0,04-0,05% мас., 60-70°С теплостійкість за Мартенсом, твердість 15-18 кг/мм² 

за Брінеллем, межа міцності 500-700 кг/см². 

Полімеризацію метакрилових та акрилових ефірів виконують в 

емальованому реакторі, який має мішалку, парову сорочку и кришку, 

забезпечений люком и штуцерами. Процес проводиться при температурі 55-

75°С у водно-спиртовій суміші, де співвідношення спирту до води може 

коливатися від 50:50 до 30:70. Полімеризують у присутності перекису 

бензоїлу (0,5-1%) i використовують мономер з концентрацією від 20 до 40% 

мас. 

Під час реакції полімер осідає у вигляді порошку. Його фільтрують, а 

потім додаються в реактор мономер з ініціатором. Водно-спиртова суміш, яка 

відфільтровується, періодично подається назад в реактор, з'єднаний з 

центрифугою, в яку через зливний штуцер реактора подається час від часу 

реакційна суміш з вже осадженим полімером. По закінченні фільтрації, 

полімер промивається свіжою водно-спиртовою сумішшю, а потім 

дистильованою водою. Готовий полімер сушать у сушарці на деках при 

температурі 40-60°С, просівають, а потім упаковують. 

 

3.1.3 Властивості і застосування акрилових полімерів 

 

Поліакрилат має аморфну структуру і навіть за допомогою 

рентгенограми неможливо виявити яких-небудь ознак кристалізації. 

У порівнянні з поліакриловими ефірами поліметилметакрилові ефіри 

мають більш високу теплостійкість. 

Метакрилові полімери, що мають велику теплостійкість, 

застосовуються у виробництві матеріалів, які добре підходять для покрівель. 

Застосування більш м'яких акрилових полімерів добре зарекомендувало себе 

у виробництві морозостійких матеріалів. 

Метакрилові та акрилові полімери відрізняються між собою за своєю 

хімічною стійкістю. Метакрилові полімери більш водостійкі, теплостойкі і 

хімічно стійкі, ніж акрилові. 

В залежності від призначення цільових технічних продуктів вони 

мають різний ступінь полімеризації. 
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Якщо ступінь полімеризації збільшується, то підвищується 

температура плавлення метакрилових полімерів і поліпшуються їх механічні 

властивості, в тому числі і питома ударна в'язкість. 

Прозорість, а також безбарвність і здатність пропускати УФ 

випромінювання є цінними технічними властивостями поліакрилатів. Так, 

поліметилметакрилат здатний пропускати сонячне світло більше 99%, що 

набагато перевершує властивості силікатних стекол, які пропускають тільки 

3-4% УФ променів. 

Перевагою поліметилметакрилату (органічного скла) перед звичайним 

склом вважається його менша крихкість і відсутність гострих частинок, як у 

силікатного скла. Втім, поліметакрилатні стекла мають меншу стійкість до 

дії абразивів і меншу поверхневу стійкість, в порівнянні з мінеральними 

стеклами. 

Органічне скло легко піддається обробці методом пластичної 

деформації і механічним способом (зняття стружки). 

Великі вироби з поліметилметакрилату сферичної форми виготовляють 

за допомогою формування листів з органічних стекол. Цей процес 

раціональніше всього проводити вакуумним методом, який був 

запропонований С.Н. Ушаковим і отримав застосування в техніці. Метод 

полягає в тому, що пластичні листи, які попередньо нагрівають при 

температурі 120-150°С, укладаються і закріплюються на поверхні металевої 

форми, яка має відвід до вакууму. За допомогою вакууму листи втягуються у 

форму і там охолоджуються, при цьому рівна поверхня виробів зберігається. 

Вироби з органічного скла нескладної форми і невеликих розмірів 

виготовляють методом штампування заготовок з нагрітих листів, які потім 

формують при низькому тиску в прес-формах або взагалі без формовки. 

Для виготовлення труб та інших порожнистих виробів застосовують 

в'язку і текучу масу, приготовлену за допомогою розчинення полімеру в 

мономері. Для цього процесу застосовується відцентровий метод. 

Зі зниженням температури поліметилметакрилат може лише незначно 

змінити свої властивості. У цього полімеру питома ударна в'язкість стабільна 

і зберігає свої властивості при температурі від -183°С до + 60°С, однак 

статистична міцність і модуль пружності полімеру зі зниженням температури 

підвищуються. 

Поліметилметакрилат знайшов широке застосування в різних областях 

техніки і в будівництві. Поліметилметакрилат застосовують для скління 

будівель, теплиць, віконних і дверних приладів, декоративних огорож, а 

також для виробництва шпалер, що миються, і для фарб, ґрунтовок у вигляді 

емульсій. 

М'які акрилові полімери мають високу атмосферостійкість і 

маслостійкість. На їх основі виготовляються гідроізоляційні плівки. Так як ці 

полімери чудово поєднуються з ацетилцелюлозою і нітроцелюлозою, то їх 

використовують для виробництва целюлозних лаків. 
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Водонепроникність бетону надають за допомогою акрилових 

дисперсій. Їх також використовують для просочення будівельних пористих 

матеріалів і в якості ґрунтовки при фарбуванні внутрішніх стін. 

 

3.2 Співполімери метилметакрилату 

 

Для модифікації полімерів ефірів акрилової і метакрилової кислот 

використовують метод співполімеризації. 

Кополімери можна отримувати блочною, суспензійною, емульсійною 

полімеризацією і полімеризацією в органічних розчинниках. Найбільше 

застосування отримав суспензійний метод. 

У промисловості випускається кополімер бутилметакрилату з 

метакриловою кислотою (БМК-5), який характеризується гарною адгезією до 

металів і високою світлостійкістю. Крім того, широко використовують 

кополімери метилметакрилату зі стиролом. 

Відомі кополімери ефірів акрилової і метакрилової кислот з 

вінілхлоридом, вініліденхлоридом, вінілацетатом, з простими вініловими 

ефірами та іншими мономерами. 

 

3.3 Поліакрилонітрил 

 

Сировиною для виробництва поліакрилонітрилу є нітрил акрилової 

кислоти (НАК). 

Акрилонітрил у присутності ініціаторів легко вступає в реакцію 

радикальної полімеризації, яка супроводжується виділенням 73,3 кДж/моль 

тепла. 

Хімізм процесу: 

 CH2 CH CH CH2n

n

C N C N

 
Приєднання молекул мономера відбувається за типом „голова до 

хвоста”. 

Ініціаторами такої полімеризації є перекиси та гідроперекиси азо- і 

діазосполук, окисно-відновлювані системи, елемент(метал)органічні сполуки 

(останні полімеризують акрилонітрил за аніонним механізмом при низькій 

температурі), кисень сповільнює полімеризацію, тому процес проводять у 

атмосфері азоту. 

При відсутності ініціаторів полімеризації,акрилонітрил не 

полімеризується під дією тепла навіть при нагріванні до 150
0
С, під дією 

тепла і кисню – при нагріванні до 100
0
С.  

Швидкість полімеризації збільшується при присутності слідів іонів 

Сu
2+

, Fe
2+

. 

На відміну від більшості вінілових мономерів акрилонітрил 

розчиняється у воді (при 20
0
С розчиняється 7% мас. акрилонітрилу). На 

цьому заснований метод полімеризації у водному середовищі.
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Поліакрилонітрил являє собою неплавкий і поганорозчинний 

аморфний полімер. При 220-230
0
С він пом'якшується і розкладається з 

утворенням газоподібних продуктів, головним чином аміаку. При 270
0
С 

відбувається також виділення ціаністого водню. 

В залежності від умов полімеризації поліакрилонітрилу, утворюються 

полімери з різною молекулярною масою від 20 000 до 350 000 а.о. 

Поліакрилонітрил – це поганорозчинний (розчиняється тільки в 

апротонних розчинниках), неплавкий, аморфний полімер, не 

пластифікується, дуже складно піддається переробці. 

НАК – дуже складно розчиняється в органічних розчинниках. Він має 

підвищену хімічну стійкість, але  гарячі луги та кислоти взаємодіють з ним 

по нітрильній групі, з утворенням поліамідів і полікарбонових кислот. 

Широке застосування знайшли співполімери акрилонітрилу. 

Додаванням ланки НАК вдається знизити температуру розм’якшення і 

підвищувати поверхневу твердість ПММА та інших полімерів. 

Приклади співполімерів: 

1) НАК з бутадієном  (марка СКН) – для отримання гум, які відрізняються 

підвищеною масло- і бензостійкістю; 

2) НАК з метилметакрилатом – зубопротезні матеріали та органічне скло, 

які відрізняються підвищеною поверхневою твердістю і зниженим 

водопоглинанням; 

3) НАК (20–55%-ий за масою розчин) з вінілхлоридом – для отримання 

плівок і покрить. 40%-ий за масою НАК у вінілхлориді 

використовують у виробництві волокна – «він'йон» та «дайнел»; 

4) НАК зі стиролом використовують для виробництва деталей 

холодильників, корпусів ТВ, радіоприймачів та телефонів. 
 

3.4 Поліакриламід 
 

Поліакриламід одержують полімеризацією акриламіду по 

радикальному механізму. Реакція протікає за рівнянням: 

 CH2 CH CH CH2n

n
C NH2

O

C NH2

O

 
При полімеризації акриламіду виділяється 81,7 кДж/моль тепла, тому 

полімеризацію проводять у водному розчині (8-10% мас.) в присутності 

ініціюючої окисно-відновлювальної системи (персульфат амонію – 

метагідросульфіт калію) та ін. 

У промисловості полімеризацію акриламіду проводять у водно-

спиртовому середовищі. Спочатку мономер розчиняється у воді, нагрітій до 

65
0
С. Потім, з апарата струмом двоокису вуглецю витісняють повітря, 

завантажують ізопропіловий спирт та ініціатор – персульфат калію. 
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Реакційну суміш нагрівають до 75...80
0
С і витримують при цій температурі 

протягом 2 год. У результаті реакції утворюється прозорий безбарвний 

розчин поліакриламіду в'язкістю 3,5Н∙с/м
2
 при 25

0
С, з якого полімер 

виділяють осадженням ацетоном, метиловим або етиловим спиртом. 

Поліакриламід являє собою білий порошок, легкорозчинний у воді. Він 

не розчиняється в ацетоні, гексані, в метиловому та етиловому спиртах, 

набухає в пропіленгліколі, морфоліні і пропіоновій кислоті. Добре 

змішується з поверхнево-активними речовинами, поєднується з багатьма 

природними і синтетичним полімерами, розчинними у воді. 

Нагрівання поліакриламіду понад 100
0
С призводить до поступового 

зменшення в ньому вмісту азоту. 

Його широко застосовують у паперовому виробництві. При обробці 

паперу водним розчином поліакриламіду значно підвищується його міцність. 

Він використовується як стабілізатор натурального каучуку і латексу 

полівінілацетату. За стабілізуючою здатністю поліакриламід перевершує 

полівініловий спирт. Поліакриламід є високоефективним 

структуроутворювачем ґрунтів. 

Кополімери акриламіду з акрилонітрилом застосовуються для 

одержання волокна типу „Акрилан”. 

 

3.5 Приклади і завдання до розділу 3 

 

 Матеріальні баланси всіх вище описаних полімерів можна розрахувати 

за аналогічними методами та керуючись теоретичними даними описаними в 

прикладах і завданнях до розділів 1 і 2. 

 

 

Практичне заняття № 1 (1 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

 

Тема: Основні поняття технології високомолекулярних сполук. 

Основні відомості про способи одержання полімерів за реакцією 

полімеризації 

 

Діяльність студентів: 

 

Охарактеризувати компоненти для отримання пластичних мас. 

Зв'язуючі, наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, змащуючі речовини, 

порофори та інші добавки. Класифікація пластичних мас. 

Розглянути радикальну та іонну полімеризацію, полімеризацію в 

газовій фазі, масі, суспензії, емульсії, середовищі органічного розчинника. 

Охарактеризувати ці способи. Фактори, що впливають на процес 

полімеризації: температура, тиск, концентрація ініціатора, каталізатора та 

інші. 
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Практичне заняття № 2 (3 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

Тема: Поліетилен  

 

Діяльність студентів: 

Навести особливості одержання поліетилену низької та високої 

густини при середньому, високому та низькому тиску в рідкій фазі. 

Розглянути вплив технологічних параметрів процесу (ініціатор, каталізатор, 

тиск, температура) на будову поліетилену, властивості, основні галузі його 

використання. Техніка безпеки при виробництві поліетилену. 
 

Практичне заняття № 3 (5 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

Тема: Пластичні маси на основі ПВХ 

 

Діяльність студентів: 

Розглянути технологію виробництва полівінілхлориду. 

Охарактеризувати вихідну сировину та готовий продукт. Пластичні маси на 

основі ПВХ  (вініпласт, пластикат та пластизолі). Одержання, властивості та 

галузі практичного використання. Техніка безпеки та охорона 

навколишнього середовища. 

Полівініліденхлорид, властивості і застосування. 

 

Практичне заняття № 4 (7 тиждень, 10 т/м, 2 години) 

 

Тема: Політетрафторетилен (фторопласт-4).  Політрифторхлоретилен 

(фторопласт-3) 
 

Діяльність студентів: 

Навести особливості полімеризація тетрафторетилену. Волокнистий та 

дисперсійний політетрафторетилен. Властивості та галузі застосування 

фторопласту-4. 

Розглянути технологію одержання політрифторхлоретилену 

(фторопласт-3). Охарактеризувати вихідну сировину та готовий продукт. 

Галузі застосування фторопластів. Охорона навколишнього середовища при 

виробництві галогенвмісних полімерів. 

 

Практичне заняття № 5 (2, 4, 6 тиждень,  11 т/м,  6 годин) 

 

Тема: Полістирол. Матеріальні розрахунки 

 

Діяльність студентів: 

Порівняти способи одержання полістиролу (блочну, суспензійну та 

емульсійну полімеризацію стиролу). Переваги та недоліки кожного з них та 

властивості готового продукту. Вплив технологічних параметрів на 
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молекулярну масу та молекулярно-масовий розподіл полістиролу. Галузі 

використання полістиролу. 

Згідно з завданням, виданим викладачем, провести матеріальні 

розрахунки виробництва полістиролу. 

 

Практичне заняття № 6 (8 тиждень,  11 т/м,  2 години) 

 

Тема: Полівініловий спирт 

 

Діяльність студентів: 

Навести характеристику мономерів та особливості одержання 

полівінілового спирту. Властивості та галузі застосування ПВС. Техніка 

безпеки та охорона навколишнього середовища. 

 

Практичне заняття № 7 (1 тиждень, 12 т/м, 2 години) 

 

Тема: Полімери ефірів акрилової і метакрилової кислот 

 

Діяльність студентів: 

Розглянути сировину для одержання поліакрилатів. Полімеризація 

ефірів акрилової та метакрилової кислот у блоці, суспензії та емульсії. 

Технологія виробництва поліметилметакрилату (органічного скла). 

Апаратурне – технологічне оформлення процесу. Властивості поліакрилатів 

та галузі їх застосування. Техніка безпеки та захист навколишнього 

середовища при виробництві поліакрилатів. 

 

Практичне заняття № 8 (3 тиждень,  12 т/м, 2 години) 

 

Тема: Співполімери метилметакрилату 

 

Діяльність студентів: 

Навести особливості суспензійної співполімеризації метилметакрилату 

і стиролу. Властивості та галузі застосування співполімерів 

метилметакрилату. Техніка безпеки, охорона навколишнього середовища. 

 

Практичне заняття № 9 (5 тиждень, 12  т/м, 2 години) 

 

Тема: Поліакрилонітрил 

 

Діяльність студентів: 

Вказати варіанти технологічного процесу отримання 

поліакрилонітрилу. Властивості та використання поліакрилонітрилу. Навести  

особливості співполімерів акрилонітрилу.  
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Практичне заняття № 10 (7 тиждень, 12 т/м, 2 години) 

 

Тема: Поліакриламід 

 

Діяльність студентів: 

Визначити закономірності полімеризації акриламіду. Властивості 

полімеру та вихідної сировини. Застосування поліакриламіду. 

 

 

Домашнє завдання № 1 (10 т/м, 3 години) 

Тема: 1.4 Полімери на основі похідних етилену зі складними замісниками. 

 

Домашнє завдання № 2 (10 т/м, 3 години) 

Тема: 1.10 Методи одержання полімерів на основі α- і β-оксидів олефінів.  

 

Домашнє завдання №3 (11 т/м, 3 години) 

Тема: 2.6 Полівінілацеталі та прості ефіри полівінілового спирту.  
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